Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2022/4

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

28 d’abril de 2022 a les 19.00 hores

Lloc

Sala d'Actes de la Masia de Can Ribas - Centre de Recursos
Agraris
Retransmissió en directe pel canal de Youtube de l’Ajuntament

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part dispositiva i activitat de control
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es
delegats/des de l'Alcaldia números 2022-594 a 2022-968 corresponents al
període comprès entre els dies 1 i 31 de març de 2022
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2022/8
a JGL/2022/12 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els
dies 1 i 31 de març de 2022

B) Part resolutiva
4. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació per a
l’exercici 2022, així com de la Plantilla de personal i de la Relació de Llocs de
Treball de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus dos
organismes autònoms
5. Proposta d'aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la sessió del Ple, per
raons d'urgència, de l'expedient per a l'aprovació definitiva de la modificació
del Pla Parcial urbanístic del Sector N (carretera de Cardedeu) per a la seva
adaptació a la modificació de l’article 248 del Pla General d’Ordenació Urbana
al terme municipal de les Franqueses del Vallès
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6. Proposta d'aprovació definitiva de la modificació del Pla Parcial urbanístic del
Sector N (carretera de Cardedeu) per a la seva adaptació a la modificació de
l’article 248 del Pla General d’Ordenació Urbana al terme municipal de les
Franqueses del Vallès

C) Precs, preguntes i interpel·lacions
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