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ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT A CELEBRAR EL 26 DE 

GENER DE DOS MIL DOTZE, A LES 20 h 

 

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 24 de novembre de 

2011. 

2.- Sentència núm. 25/2012, d’11 de gener, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
17 de Barcelona, en el recurs núm. 896/2009 M1, sobre el Pla Local de l’Habitatge d’Alella. 

3.- Proposta de la regidoria de Sanitat sobre aprovació del conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament d’Alella i el Consell Comarcal del Maresme per al suport tècnic en inspeccions 

sanitàries d’inici i control d’activitats alimentàries. 

4.- Proposta de la regidoria de Serveis Urbans sobre aprovació del conveni d’autorització de 
pas subterrani de conducció d’aigua i d’ocupació permanent per a l’abastament de 

poblacions a atorgar amb l’empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL). 

5.- Proposta de l’Alcaldia sobre concessió de la Medalla de Plata pels 25 anys a l’Associació 

Gent Gran d’Alella i al Club Bàsquet Alella. 

6.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament per a 

l’exercici 2012. 

7.- Moció dels grups municipals ERC-SxA-AM i CiU per adherir-se a l’Associació de Municipis per 

la Independència constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011. 

8.- Moció dels grups municipals ERC-SxA-AM i Gent d’Alella, a proposta de La Garnatxa, sobre 

anul·lació oficial dels projectes de rondes a la C-32, inici d’un procés participatiu de debat 

obert al territori sobre els dèficits de mobilitat al Maresme i compromís d’inversió per part 

de la Generalitat. 

9.- Moció dels grups municipals ERC-SxA-AM i PSC de rebuig a l’eliminació del règim de 

bonificacions i per a la supressió del peatge d’Alella. 

10.- Moció dels grups municipals de CiU, Gent d’Alella i PPC sobre el nou Casal d’Alella. 

11.- Moció del grup municipal Gent d’Alella sobre la Violència contra les Dones. 

Precs i preguntes.  

 

Alella, 23 de gener de 2012 

 

L’alcalde,                         El secretari general, 


