
 
 

 

 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT A 
CELEBRAR EL DIA 24 DE SETEMBRE 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 29 de juliol de 2020. 

2.- Informacions de Govern. 

3.- Elecció de Jutgessa de Pau substituta (Expedient X2020002165). 

4.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2020DECR000962, de 27 de juliol de 
2020, sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a 
l’exercici 2019 (Expedient X2020002099). 

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 l'Alcaldia sobre aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana del 
sector PMU-1 “Torre del Governador i Passeig Marià Estrada” (Exp. X2019002109). 

7.- Proposta de la regidoria de Serveis Interns sobre delegació parcial de 
competències de l’Ajuntament d’Alella a favor del Consell Comarcal del Maresme, per 
la prestació dels projectes “Suport a les persones davant la crisis del Covid” 
(Expedient X2020001833). 

8.- Proposta de la regidoria de Serveis Interns sobre aprovació de l’expedient de 
modificació de crèdit núm. 9/2020 (Expedient X2020002533). 

9.- Proposta de la regidoria de Medi Ambient sobre adhesió al Pacte de les Alcaldies 
pel clima i l'energia (Expedient X2020001986). 

10.- Moció del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya + Sumem per 
Alella – Acord municipal per a la suficiència financera dels ens locals. 

11.- Moció del grup municipal Junts per Catalunya Alella per controlar la salubritat i 
seguretat de les cases ocupades il·legalment. 

12.- Moció del grup municipal Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, per a l’elaboració 
d’un pla municipal en contra de l’okupació il·legal d’habitatges. 

Precs i preguntes 

 

Document signat electrònicament. 

 
 L’alcalde      El secretari general 
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