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El PLE MUNICIPAL ha de reunir-se, a la Sala de reunions de la nau 1 de l'antiga 
Fàbrica del Gas (C/ Joan XXIII, 2-8), per motius de força major que impedeixen l'ús 
de la Casa de la Vila (art. 85 del ROF), el proper 15 d' octubre de 2014, a les 19:15, per 
tal de celebrar Sessió ordinària en primera convocatòria per tractar dels assumptes que 
es relacionen més avall. Si no existís quòrum necessari s'entendrà convocada en segona 
convocatòria automàticament a la mateixa hora dos dies després.

Em plau convocar-vos amb l'antelació necessària i us adverteixo que només podeu 
excusar la vostra assistència per causa justificada que, en tot cas, us prego que em 
comuniqueu abans de la data de la sessió. La documentació íntegra dels assumptes 
inclosos en l'Ordre del Dia que ha de servir de base al debat i, si s'escau, a la votació, 
està a disposició dels/de les senyors/es Regidors/es a la Secretaria de la Corporació, de 
conformitat amb la normativa vigent.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors
2. Informació Oficial

3. ALCALDIA
3.1. Convocatòria consulta popular sobre expropiació de Can Sanpere

4. SERVEIS ECONÒMICS
4.1. GESTIÓ TRIBUTÀRIA

4.1.1. Exp. GT-08/2014. Modificació de les ordenances fiscals reguladores 
dels tributs municipals
4.1.2. Exp. GT-09/2014 Modificació ordenances de Preus Públics

5. CONTRACTACIÓ
5.1. Exp. 106/2014. Declaració com a deserta licitació de la Gestió Integral del 
servei de cementiri municipal amb obra de primer establiment
5.2. Exp 100/2014 Aprovació dels Plecs de Clàusules Administratives Generals

6. RECURSOS HUMANS
6.1. Donar compte de l'informe trimestral del número del personal eventual 
segons Llei 27/2013 (setembre 2014)

7. SERVEIS TERRITORIALS
7.1. MEDI AMBIENT

7.1.1. Exp. 2/2014. Adhesió Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat

8. MOCIONS
8.1. Exp. 143-2014 PLE. Moció presentada pel grup municipal CP-PA demanant el 
desplegament logístic per la realització de la consulta del proper 9 de novembre

9. PRECS I PREGUNTES
9.1. Pregunta presentada pel grup municipal ICV-EUiA-E: Modificació horaris i 
recorregut autobús C-14

Signants :Elisa Almirall Gayo(10/10/2014 08:59:10, Secretari), Miquel Buch i Moya(10/10/2014 09:43:20, Alcalde)

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este
documento consulte la siguiente página web

http://www.epremia.net/ovac/ASP/verificadorfirma.asp
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9.2. Pregunta presentada pel grup municipal ICV-EUiA-E: Obres reparació 
paviment plaça Ernest Lluch

 
 

Premià de Mar, 10 d'octubre de 2014

Document signat electrònicament per:

L’alcalde, Miquel Buch i Moya

La secretària general, Elisa Almirall Gayo
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