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El Ple ordinari d'aquest mes se celebrarà el dijous, 15 de gener, a les 
19.30 h a la Sala d'Actes de l'Ajuntament.�
 
El Ple presenta un ordre del dia que, en síntesi, és el següent: 
 
�. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de la sessió del 4 de desembre de 2014 
2. Assabentat dels decrets dictats entre el 28 de novembre de 2014 i el 30 de 
desembre de 2014. 
3. Assabentat pel nomenament interí lloc administratiu Recursos Humans i 
auxiliar administratiu departament de Serveis Socials i Ciutadania. 
4. Moció per demanar a la Generalitat de Catalunya el compliment de la 
legislació en relació amb el finançament de les escoles bressols municipals. 
5. Moció d'impuls a les polítiques de sensibilització per desmuntar rumors 
enfront la diversitat i en pro de la convivència a Catalunya. 
6. Expedient per aprovar l'increment de les tarifes urbanes del servei d'autotaxi 
per a l'any 2015. 
7. Expedient per prendre coneixement de la Sentència núm. 65/14, de 13 de 
març de 2014, dictada en el recurs núm. DF 12/14-C interposat per Daniel 
Cortés Martín per la vulneració de drets fonamentals i la nul·litat dels acords 
EOFR2013000002 que aprovava definitivament les modificacions de les 
ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2014. 
8. Expedient per aprovar la modificació dels estatuts del Consorci Localret. 
9. Expedient per imposar, ordenar i aprovar l'ordenança núm. 51 reguladora del 
preu públic per entradas a espectacles organizats per aquest Ajuntament. 
10. Expedient per imposar i ordenar les contribucions especials per a l'execució 
de les obres d'urbanització d'un tram del carrer Puig i Cadafalch entre el carrer 
de Joan Miró i el carrer de Vallromanes. 
11. Expedient per adherir-nos a la iniciativa europea d'Alcaldes per l'Adaptació 
(Mayors Adapt). 
12. Sessió de control dels òrgans de govern. 
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