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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 19 de 
maig de 2016, a les 20.00hores. 
 
ORDRE DEL DIA                                                             
 
PART RESOLUTIVA 
 

1. Aprovació de les actes de Ple de dates 17.03.2016 i 05.04.2016 

 
2. Verificació del Text refós de la Modificació Puntual núm. 7 del POUM, per a la 

inclusió de la masia de Can Xisquet en el Catàleg de masies i cases rurals. 

 

3. Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana 4 Can Balet. 

 
4. Aprovació provisional del Pla Especial Urbanística relatiu a l’assignació d’usos a 

l’equipament de les “Antigues Escoles. 

 

5. Adhesió al Projecte mancomunat de prevenció d’addiccions de la Mancomunitat 

de Municipis del Galzeran 

 
6. Aprovació del caràcter de prioritat del lloc de treball de dinamitzador/a juvenil 

 

7. Aprovació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

comptabilitat i eficiència energètica. 

 

8. Aprovació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

medi ambient i enginyeria. 

 

9. Donar compte de l’aprovació de l’expedient de liquidació del pressupost de 

2015. 

 

10. Aprovació de la modificació de crèdit 14/2016 mitjançant suplement de crèdit. 

 

11. Aprovació de la modificació de crèdit 15/2016 mitjançant crèdit extraordinari. 

 

12. Aprovació de la modificació de crèdit 16/2016 mitjançant suplement de crèdit. 
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13. Aprovació de la modificació de crèdit 17/2016 mitjançant suplement de crèdit. 

 

14. Reconeixement extrajudicial de crèdits 

 

 
15. Aprovació del Pla econòmic i financer 

 
16. Nota d’objecció de la intervenció en relació al contracte de reparació de l’escala 

del campanar -2a fase. 

 
  
PART DE CONTROL 
 

 
17. Donar compte de l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 5/04/2016 

sobre l’atorgament de poder generals per a plets al Procurador Sr. Marco 

Antonio Bonaterra Silvani. 

18. Donar compte de l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 15/04/2016 

sobre aprovació de preus públics per les activitats del la zona esportiva 

municipal ZEM.  

19. Donar compte de l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 15/04/2015 

sobre aprovació de preus públics del Casal d’Estiu de les Arts Escèniques. 

20. Moció de rebuig als atacs del govern i el Tribunal Constitucional contra les 

mesures per fer front a la pobresa. 

21. Moció per millorar les prestacions del transport públic a joves i aturats. 

22. Moció per a la instal·lació d’una plaça de pàrquing per a vehicles elèctrics. 

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

sessions de Junta de Govern dels dies 08/03/2016 fins el 03/05/2016 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. 073/2016 al núm. 171/216) 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). 

24. Informació d’alcaldia 

 
25. 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, 13 de maig 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) 


