ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT A
CELEBRAR EL DIA 29 DE JULIOL DE 2020, A LES 19:30 H.
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal
celebrada el dia 25 de juny de 2020.
2.- Informacions del Govern Municipal.
3.- Elecció de Jutge de Pau titular (Expedient X2020000813).
4.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació de les festes locals per a l’any 2021
(Expedient X2020001909).
5.- Proposta de l’Alcaldia sobre declaració d’especial interès o utilitat municipal de
diferents obres d’instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum (Expedient
X2020002010).
6.- Proposta de la regidoria de Serveis Interns sobre amortització de la plaça de
personal laboral, Tècnic Mig Salut, de la Plantilla de personal de l’Ajuntament d’Alella,
i aprovació inicial de la modificació de la Plantilla de personal de l’Ajuntament d’Alella
per a l’exercici 2020 (Expedient X2020001573).
7.- Proposta de la regidoria de Serveis Interns sobre amortització del lloc de treball,
Tècnic/a de Sanitat, de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament d’Alella
(Expedient X2020001574).
8.- Proposta de la regidoria de Participació sobre aprovació definitiva del Reglament
del registre municipal de les associacions i col·lectius d’Alella (Expedient
X2020000384).
9.- Proposta dels grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya + Sumem per
Alella – Acord municipal, Junts per Catalunya – Alella, Alternativa per Alella – CUP –
Alternativa Municipalista, Gent d’Alella, Ciutadans, Partido de la Ciudadanía i Alella
Primer – Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés, sobre creació
de la Comissió Informativa del POUM (Expedient X2020002056).
10.- Moció del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya + Sumem per
Alella – Acord municipal, en commemoració del 28J, dia internacional de l'alliberament
o l'orgull LGTBI.
11.- Moció dels grups municipals Junts per Catalunya – Alella i Gent d’Alella, en
suport a les nenes, nens i joves així com els seus clubs i entitats esportives d’Alella.
12.- Moció del grup municipal Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, contra la
intervenció dels estalvis dels ajuntaments per part del govern d’Espanya.
13.- Moció dels grups municipals Ciutadans, Partido de la Ciudadanía i Esquerra
Republicana de Catalunya + Sumem per Alella – Acord municipal, per a preservar i fer
efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situació provocada
per la crisi de la Covid-19.

14.- Moció del grup municipal Alella Primer – Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés, respecte a la supressió del servei d’urgències al Masnou i la
obligació de la ciutadania de fer ús del CUAP de Badalona.
15.- Moció del grup municipal Alella Primer – Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés, sobre la participació del món local en la gestió dels fons
provinents del Pla de Recuperació per a Europa, Next Generation EU.
Precs i preguntes.

Document signat electrònicament.
L’alcalde

El secretari general

