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AJUNTAMENT DE VALLROMANES 
PRESIDÈNCIA 

 
 
Ordre del dia per a la sessió ordinària que celebrarà el Ple de l’Ajuntament el dia 15 de 
setembre de 2016, a les 20.00hores. 
 
 
ORDRE DEL DIA                                                             
 
PART RESOLUTIVA  
 

1. Aprovació de l’acta de Ple de data 21.07.201 

2. Segona Aprovació inicial Modificació del POUM núm. 9 PMU núm. 1 Ajuntament 

–  PMU núm. 3 Cal Pirrot, PPU núm. 4 El Llac i Carrer Vista Alegre. Carrer Vista 

Alegre. 

3. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 27 reguladora de taxa per la prestació 

del servei de l’escola bressol municipal  

 
PART DE CONTROL 
 

4. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats per delegació 

de Ple 

5. Moció per a la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d’oportunitats 

6. Control i fiscalització d’acords i resolucions diverses.  (de les actes de  les 

sessions de Junta de Govern dels dies 12/07/2016 fins el 26/07/2016 pel 

repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus 

dels partits polítics, en els termes de l’article 22. 2a) de la Llei 7/1985 LBRL de 2 

d’abril, i els articles 104 i 113. 1b) del RD 2568/1986, de 2 de novembre) ( dels 

decrets d’alcaldia núm. 282/2016 al núm. 388/216) en els termes de l’article 

22.2 a) de la Llei 7/1985 LBRL de 2 d’abril, i els articles 42 i 104 del RD 

2568/1986, de 2 de novembre). 

7. Informació d’alcaldia 

8. Presa de coneixement de la renúncia de la regidora Sra. Helena Masanas 

Plazas 

9. Precs i preguntes 
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De conformitat amb l’Ordre del dia anterior sou convocat/da a la referida sessió, 

pregant-vos que en cas de no poder assistir-hi ho manifesteu a aquesta Alcaldia, a 

través de la Secretària General, indicant els motius que ho justifiquin. 

 Vallromanes, 9 de setembre de 2016 

L’alcalde  

David Ricart i Miró 

Signat electrònicament a Vallromanes al marge en la data que hi figuri 
 
(SIGNAT AMB FIRMA DIGITAL AVANÇADA) 


