
RESOLUCIÓ NÚM. 140/2017

Assumpte:  Convocatòria  del  Ple  municipal  corresponent  a  la  sessió  de  data 
26/01/2017 (Expedient  6/2017).

Pallejà, 23 de gener de 2017

Vist  que  correspon  a  aquesta  Alcaldia-Presidència  la  convocatòria  de  celebració  de 
sessió del Ple d’aquest Ajuntament.

Ateses les  atribucions conferides  per  l’article  21.1.c)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i d’altres disposicions d’aplicació.

RESOLC:

Primer.- CONVOCAR sessió del Ple d’aquest Ajuntament en primera convocatòria, en 
la data, lloc i  amb el caràcter que s’indica, i  fixar l’ordre del  dia dels assumptes a 
tractar:

CONVOCATÒRIA DE: L’Ajuntament Ple de Pallejà

DATA I HORA: El dijous 26 de gener de 2017 a les 19:00 H.

TIPUS DE SESSIÓ: Ordinària

LLOC DE CELEBRACIÓ: Sala de Sessions de la Casa Consistorial 

ORDRE DEL DIA:

ASSUMPTES  DICTAMINATS  PER  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  SERVEIS 
PERSONALS I SERVEIS GENERALS, SERVEIS MUNICIPALS I MANTENIMENT VIA 
PÚBLICA, GOVERNACIÓ I COMUNICACIÓ

1. Aprovació  inicial,  si  escau,  de les “Bases reguladores per a la concessió de 
subvencions-  ajuts  econòmics  individuals-  per  a  l’escolarització  a  escoles 
bressols municipals en règim de concurrència competitiva”.

ASSUMPTES  DICTAMINATS  PER  LA COMISSIÓ  INFORMATIVA DE  TERRITORI, 
MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

2. Aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte per a la concessió administrativa 
per a la gestió dels serveis municipals de neteja viària i recollida de residus.

3. Aprovació, si escau, de la resolució del contracte de la gestió i explotació del bar 

restaurant Zona Esportiva adjudicat a ZONA D’AIGUA, SL.
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ASSUMPTES NO DICTAMINATS, PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A 
L’ORDRE DEL DIA

4. Aprovació provisional, si escau, de la segona revisió de les Ordenances fiscals per a 
l’exercici 2017.

PART DE LA SESSIÓ NO RESOLUTIVA,  CORRESPONENT AL CONTROL DELS 
ÒRGANS DEL GOVERN MUNICIPAL

5. Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia dels mesos de novembre i 
desembre de 2016. 

6. Donar compte de la modificació de denominació del Grup Municipal de Convergència 
i Unió “CiU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”.

7. Precs i preguntes dels membres de la Corporació.

a) Prec del Grup Municipal ERC (registre d’entrada 4389 de data 22.11.2016) per 
demanar millores al Passeig de les Masies.

b) Prec del  Grup Municipal  C’s (registre d’entrada 143 de data 09.01.2017)  per 
aixecar la prohibició de presentar escrits en castellà  al  concurs literari  del  23 
d’abril.

c) Precs del Grup Municipal CiU (registre d’entrada 307 de data 18.01.2017) per 
demanar informació sobre les modificacions del PGM aprovades al darrer ple 
ordinari i sobre les sancions posades arrel de la campanya “La caca taca”.

d) Prec del Grup Municipal ERC (registre d’entrada 369 de data 20.01.2017) per 
demanar millores al carrer J. Molins Parera.

e) Prec del Grup Municipal ERC (registre d’entrada 370 de data 20.01.2017) per 
demanar millores a l’espai de socialització de gossos.

f) Prec del Grup Municipal ERC (registre d’entrada 371 de data 20.01.2017) per 
demanar roba d’abric a treballadors de l’Ajuntament de Pallejà.

8. Precs i preguntes del públic assistent.

Segon.- INFORMAR  que  contra  aquesta  resolució,  que  posa  fi  i  exhaureix  la  via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
 REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'Alcaldia en el termini d'un mes.
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos.
 QUALSEVOL ALTRE recurs  o  acció  que considereu  oportú  i  sigui  procedent  de 

conformitat amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir 
del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació 
apareguda.
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Tercer.- COMUNICAR la present Resolució als membres de la Corporació i als titulars de 
la Secretaria i de la Intervenció i fer pública la present convocatòria.

Ho decreto i signo en el marc de atribucions legals que tinc assignades, i de 
conformitat amb l’article 2d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre ordeno la seva 
inclusió al llibre de Resolucions de l’Alcaldia. 

(signat electrònicament)
Ascensión Ratia Checa

ALCALDESSA
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