
 
Departament de Mitjans de Comunicació 

 

Data: 5 d’abril de 2016 
 

 

Ple ordinari a l'Ajuntament 
La sessió tindrà lloc aquest dijous, 7 d’abril, a les 19.30 h a la Sala 

d'Actes de la Casa Consistorial. 

El Ple presenta un ordre del dia que, en síntesi, és el següent: 
 
1. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de 3 de març de 2016. 
2. Assabentat dels decrets dictats entre el 29 de febrer i el 31 de març de 2016. 
3. Assabentat del decret de 4 de març de 2016 de contractació de personal. 
4. Expedient per proposar el nomenament del Jutge/essa de Pau titular i substitut amb 
motiu de la finalització del termini de 4 anys de nomenament dels actuals. 
5. Expedient per sol·licitar la declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional del “Terminus 
Augustalis” de Montornès del Vallès. 
6. Expedient per ratificar els acords del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès 
Oriental relatius a una aportació extraordinària 2015 i una compensació pel desequilibri 
patrimonial motivat pel canvi de règim tributari aplicable en l'IVA en el període 2011-2014. 
7. Expedient per aprovar l'adhesió al projecte mancomunat de prevencions d'addiccions de 
la Mancomunitat de Municipis del Galzeran. 
8. Expedient per aprovar el Reglament regulador de l'equipament municipal hotel d'entitats. 
9. Expedient per aprovar la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de 
desembre de 2012. 
10. Expedient per aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal número 28 reguladora de la 
taxa per la prestació del servei de piscines, instal·lacions esportives i d'altres serveis. 
anàlegs. 
11. Expedient per establir el Preu Públic per a la venda de material esportiu i d'altres al 
Complex Esportiu Municipal. 
12. Expedient per aprovar la modificació del preu públic 41 regulador de la prestació dels 
serveis programats per les regidories de Cultura, Joventut i Infància. 
13. Expedient per aprovar la modificació de pressupost mitjançant crèdit extraordinari per 
crear l'aplicació inversió ''Plaça Joan Miró''. 
14. Expedient per aprovar la modificació de Pressupost mitjançant crèdit extraordinari per 
dotar pressupost d'aplicació de despeses ''Mancomunitat El Galzeran''. 
15. Expedient per aprovar l'adhesió a la tercera pròrroga de l'acord marc de 
subministrament d'energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia, SAU. 
16. Moció en defensa de les Diputacions, Cabildos i Consells Insulars i en contra de la 
seva desaparició. 
17. Moció de rebuig a la banalització dels règims totalitaris i a l'actuació de grups incívics 
que atempten contra la llibertat política. 
18. Moció de rebuig a l'acord entre la Unió Europea i Turquia per fer front a la crisi de 
refugiats. 
19. Moció de suport a les entitats del tercer sector social de Catalunya i rebuig a la gestió 
estatal dels fons pocedents del 0,7% de l'IRPF. 
20. Moció per a limitar l'acumulació de càrrecs polítics. 
21. Sessió de control dels òrgans de govern. 
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