
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2017/6 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 27 / de juliol / 2017 a les 20.00 hores

Lloc Sala d'Actes de la Casa Consistorial 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Donar compte del Decret de l'alcalde núm. 2017/1841, de 14 de juliol, en què 
es  resol  modificar  el  Decret  de  l'alcalde  de  delegació  de  l'exercici  de  les 
atribucions de l'alcaldia durant el període comprès entre els dies 7 d'agost i 3 
de setembre de 2017

3. Proposta d’aprovació inicial del conveni urbanístic per a la definició de l’obra 
civil  complementària  del  projecte  d’urbanització  del  sector  N,  al  terme 
municipal de les Franqueses del Vallès

4. Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions salarials del personal, 
de conformitat amb la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de 
l’Estat per a l’exercici 2017, i modificació de la relació de llocs de treball 

5. Proposta d'aprovació del calendari de les festes locals per a l'any 2018

6. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  Imaginem  Les  Franqueses  en 
Comú-Entesa  referent  a  la  pràctica  de  la  xerojardineria,  d'acord  amb  els 
recursos hídrics disponibles, a les Franqueses del Vallès

7. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per 
mantenir un transport públic de qualitat per a Corró d'Amunt, Marata i Mil Pins 
el mes d'agost

8. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per 
procedir  a  una  amortització  anticipada  de  deute  viu  de  préstecs  ICO  de 
l'anomenat Pla Rajoy

 



9. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  Imaginem  les  Franqueses  en 
Comú-Entesa  sobre  l'avantprojecte  de  Llei  de  formes  de  gestió  de 
l'assistència sanitària a Catalunya

10.Moció que presenten els  grups municipals  PDeCat-Democràtes,  Imaginem 
les  Franqueses  en  Comú-Entesa,  Partit  dels  Socialistes,  Esquerra 
Republicana de Catalunya, Convergència per les Franqueses i Partit Popular 
de Catalunya, referent a les companyies subministradores de serveis bàsics, 
d'energia elèctrica i gas, a les Franqueses del Vallès

11. Mocions, precs i preguntes
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