
 
Departament de Mitjans de Comunicació 

 

Data: 12 de setembre de 2017 
 

 

Ple ordinari a l'Ajuntament 
 

La sessió tindrà lloc el dijous 14 de setembre, 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 ordinària anterior, de 6 de juliol 
de 2017. 
2. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària anterior, de 31 
de juliol de 2017. 
3. Assabentat dels decrets dictats entre el 3 de juliol  i el 31 de juliol de 2017. 
4. Assabentats dels decrets dictats entre el 2 d'agost i el 31 d'agost de 2017. 
5. Assabentat del decret d'11 de juliol de 2017, per contractar, amb caràcter 
d'urgència, un operari especialista per al manteniment de les Piscines d'Estiu 2017. 
6. Assabentat del decret de 18 de juliol de 2017, per contractar, amb caràcter 
d'urgència, dos socorristes per a les Piscines d'Estiu 2017. 
7. Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils, i de 
reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergències. 
8. Expedient per aprovar el reglament per a la cessió temporal d'habitatges mitjançant 
un contracte de lloguer. 
9. Expedient per resoldre la petició beneficis fiscals article 5.7 Ordenança Fiscal n. 2. 
10. Expedient per aprovar una modificació del pressupost 2017 per transferència de 
crèdit per incrementar aplicacions de l'Àrea del Territori. 
11. Expedient per aprovar una modificació del pressupost 2017 per crèdit extraordinari 
per crear noves aplicacions de capítol II i IV. 
12. Expedient per aprovar una modificació del pressupost 2017 per crèdit extraordinari 
per crear aplicació capítol IV. 
13. Expedient d'adhesió al contracte derivat de l'acord marc de subministrament 
d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia, SAU per a 
l'any 2017. 
14. Expedient per aprovar la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana 
relativa als sistemes generals al barri el Castell - Can Comas Nou i de l'article 182.6 de 
les Normes Urbanístiques. 
15. Expedient d'aprovació del Projecte executitu de construcció del centre d'educació 
infantil i primària Palau d'Ametlla de 2 línies al c. de Can Parera, 1. 
16. Expedient per aprovar la licitació de la contractació les obres de construcció del 
centre d'educació infantil i primària de dues línies ''Palau d'Ametlla''. 
17. Moció per a l'impuls de la incorporació de clàusules socials i meidambientals en la 
contractació de l'administració pública local. 
18. Moció per no donar soport a la convocatòria del referèndum de Catalunya. 
19. Moció per garantir la seguretat ciutadana al municipi. 
20. Moció per l'adhesió al programa d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes 
interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials. 
21. Moció de suport al Correllengua 2017. 
22. Moció de rebuig al tractament informatiu del diari El Periódico als atemptats 
terroristes de Barcelona. 
23. Sessió de control dels òrgans de govern. 
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