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CONVOCATÒRIA

Sessió: Ordinària
Dia: 12 d´abril de 2018

Per ordre de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, ens plau
convocar-vos a la sessió del Ple de l’Ajuntament que es
referencia al marge i que se celebrarà d’acord amb l’Ordre
del Dia reproduït a continuació.

Hora: 18:00 hores
Vallirana, a 9 d´abril de 2018
Convocatòria a la Sala de
Plens de l’Ajuntament
La Secretària

ORDRE DEL DIA
Núm. 1.- Aprovació de l´acta de Ple ordinari de 25 de gener de 2018
Núm. 2.- Proposta d’aprovació de la rectificació de l’inventari: 11/11/2016 31/12/2017
Núm. 3.- Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança 47 reguladora de la
conservació, neteja i tancament de terrenys i solars i execució de la
pavimentació de la vorera
Núm. 4.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació del pla parcial
urbanístic de la zona industrial de Vallirana “Can Prunera”
Núm. 5.- Proposta d’aprovació provisional del Pla Especial de concreció
d’usos i ordenació d’equipaments al sector discontinu de l’Artesanat i carrer
Garraf 1-3
Núm. 6.- Proposta d’acord per aprovar la creació d’un fitxer de dades de
caràcter personal per a dispositius DEA ubicats als espais públics
Núm. 7.- Bases reguladores "modernització d’establiments comercials i de
serveis a Vallirana”: aprovació inicial
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Núm. 8.- Bases reguladores de la subvenció "foment i millora de l'ocupació i
de l'activitat econòmica a Vallirana”: aprovació inicial
Núm. 9.- Proposta d’acord d’aprovació del Reglament dels pressupostos
participatius 2018
Núm. 10.- Moció del PSC en favor de les activitats gratuïtes als casals de gent
gran
Núm. 11.- Moció del PSC per a la millora del transport públic de Vallirana
Núm. 12.- Moció d´ERC i CIU per a l´acostament i l´alliberament dels presos
polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i
autoritària de l´Estat espanyol
Núm. 13.- Moció d´ERC per a la commemoració del dia internacional de les
dones
Núm. 14.- Moció de CIU per l´aplicació proactiva per part de l´Ajuntament de
Vallirana de les bonificacions previstes a les Ordenances municipals a
aquells ciutadans que acompleixin els requisits
Núm. 15.- Moció de Sí es Pot-Sí se Puede Vallirana en defensa del sistema
públic de pensions
Núm. 16.- Moción de Ciutadans al Ayuntamiento de Vallirana para el fomento
de la igualdad de género en el municipio
Núm. 17.- Moció de Ciutadans a l´Ajuntament de Vallirana per a la
implementació d´una xarxa wi-fi a determinats espais públics
Núm. 18.- Informació de l´Alcaldia
18.1. DONAR DELS DECRETS 2018 DEL NÚMERO 32 AL NÚMERO 160
18.2. DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DEL 22 DE GENER AL 3 D´ABRIL DE 2018

Núm. 19.- Precs i preguntes
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