
 
Departament de Mitjans de Comunicació 

 

Data: 30 de setembre de 2014 
 

 
 

Ple ordinari a l'Ajuntament 
 
El Ple ordinari d'aquest mes se celebrarà el dijous , 2 d’octubre, 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: 

1. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de la sessió del 15 de setembre de 2014.  
2. Assabentat dels decrets dictats entre l'1 i el 26 de setembre de 2014.  
3. Assabentat del decret de 23 de juliol, per aprovar la liquidació del Pressupost 
de 2013.   
4. Moció en relació amb l'elecció democràtica dels alcaldes i de les 
alcaldesses.  
5. Moció de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur 
polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.  
6. Expedient per aprovar el conveni a subscriure entre la Mancomunitat de 
Municipis del Galzeran i la Diputació de Barcelona per l'Assistència de la Gestió 
Econòmica Local (ASGEL).  
7. Expedient per aprovar la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de 
Municipis del Galzeran.  
8. Expedient per aprovar la modificació dels estatuts del Consorci DO Alella.  
9. Expedient per ratificar la inadmissió a tràmit de la reclamació a les 
modificacions pressupostàries números 35 i 36 de l'any 2014.  
10. Expedient per aprovar una modificació al Pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari cessió a favor de l'Ajuntament dels locals de mercat de Montornès 
Nord  
11. Expedient per aprovar una modificació al Pressupost per transferència de 
crèdit entre aplicacions amb diferent àrea de despesa.  
12. Expedient per aprovar la modificació d'ordenances i preus públics per a 
l'exercici 2015.  
13. Expedient per prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de 
l'Ajuntament de Montornès del Vallès del senyor José Luís Campos Moreno.  
14. Sessió de control dels òrgans de govern. 
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