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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 21 de 
juliol de 2016, a les 20.00hores. 
 

PLE 

CONVOCATÒRIA  

De conformitat amb el que disposa l’article 46.2b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases de Règim Local, quedeu convocat/da a la sessió ordinària de 

Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc a la Sala de Conferències, habilitada a l’efecte 

al Casal de Vallromanes, el proper dia 21 de juliol de 2016 a les 20.00 hores, per 

tractar els assumptes que configuren el següent ordre del dia. Si la sessió no es 

pogués celebrar per manca de quòrum, s’entendrà reiterada la mateixa convocatòria, 

ordre del dia i caràcter de la sessió per mitja hora més tard. Si no s’obté el quòrum 

establert,  se suspendrà la sessió. 

ORDRE DEL DIA                                                             
 
PART RESOLUTIVA  
 

1. Aprovació de les actes de Ple de dates 19.05.2016 i 31.05.2016 

2. Modificació del Reglament regulador de la participació dels regidors i grups 

municipals en el òrgans d’informació i difusió municipal 

3. Modificació de l’Ordenança reguladora del procés d’admissió de l’ús dels casals 

d’estiu organitzats per l’Ajuntament 

4. Aprovació inicial del Reglament d’ús de la Pista coberta municipal 

5. Declaració de 5 llocs de treball de neteja d’edificis municipals com a prioritaris 

6. Modificació de  pressupost modalitat transferència de crèdit 19/2016 

7. Aprovació del Compte General. 

8. Aprovació inicial de l’expedient d’adopció de la bandera de Vallromanes. 

 
PART DE CONTROL 
 

9. Donar compte de l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 12 de juliol 

de 2016 sobre aprovació provisional del projecte d’obres de reforma de les 

antigues escoles com a centre de dia i casal de la gent gran . 

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

sessions de Junta de Govern dels dies 17/05/2016 fins el 05/07/2016 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. 172/2016 al núm. 281/216) 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). 

11. Informació d’alcaldia 
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12. Precs i preguntes 

 

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, 15 de juliol 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) 


