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En compliment del què disposa l’article 53.1 c) i 98.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, i l’article 63 del Reglament Orgànic Municipal 
(ROM) de Viladecavalls (BOPB 16 de setembre de 2014). 
 
D’acord amb el règim de sessions ordinàries del Ple municipal establertes per acord del mateix òrgan 
en data 25 de juny de 2019 i modificat en data 28 d’abril de 2022. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Convocar la sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel 27 de juny de 2022, a les 19:30 
hores, que tindrà lloc a la sala de Plens de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en 
el següent: 
 
 
Ordre del dia 
 
Part dispositiva 
 
1.- Declaració institucional pel 28 de juny de 2022, dia per a l'alliberament i orgull LGTBI. 
 
2.- Lectura i aprovació de l'acta anterior en data 26 de maig de 2022. 
 
3.- Aprovació inicial del projecte de modificació puntual de la revisió de Pla General d'Ordenació en 
l'àmbit del sistema viari de Can Trias residencial. 
 
4.- Aprovació de l'acord marc entre l'ajuntament i la coordinadora de fundacions d'habitatge social 
(COHABITAC) per al foment de la provisió d'habitatges destinats a lloguer social sobre solars i finques 
municipals provinents del Patrimoni Municipal del Sòl i l'Habitatge o de sòls dotacionals. 
 
5.- Aprovació de la modificació dels criteris de selecció dels futurs ocupants dels habitatges de 
propietat municipal, qualificats amb protecció oficial, en règim de lloguer, situats al conjunt residencial 
del carrer Orenetes. 
 
6.- Aprovació de la modificació de crèdit número 12/2022 per crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdits. 
 
7.- Aprovació de l'expedient de contractació del contracte d'obres per execució del projecte bàsic i 
executiu del consultori local del casc urbà a Viladecavalls, disposar l'obertura de l'expedient de licitació 
i aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que 
regiran el contracte. 
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8.- Autoritzar a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà  (AMTU) a rebre, a compte 
del municipi de Viladecavalls, els pagaments de l'autoritat del transport metropolità (ATM) 
corresponent al setè conveni de col·laboració per a l'any 2021. 
 
9.- Aprovació de la proposta de les dues festes locals per a l'any 2023. 
 
10.- Moció del grup municipal de Treballem Junts per Viladecavalls, ERC Viladecavalls i Fem 
Viladecavalls de suport als jutges de pau davant projecte de Llei Orgànica d'eficiència organitzativa del 
servei públic de justícia. 
 
Control de l’equip de govern 
 
11.- Donar compte de la sentència del recurs contenciós administratiu abreujat 352/2021-B interposat 
pel Banco de Santander contra la liquidació de la plusvàlua. 
 
12.- Donar compte dels decrets dictats per l'Alcaldia del 2022DECR000620 de data 23 de maig de 
2022 al 2022DECR000787 de 20 de juny de 2022 i dels acords de la Junta de Govern Local de les 
sessions de data 19 de maig de 2022 i 2 de juny de 2022. 
 
13.- Assumptes d'urgència. 
 
14.- Precs i preguntes. 
 
 
SEGON.- Notificar la convocatòria a tots els membres de la corporació, i posar a la seva disposició la 
documentació íntegra dels assumptes inclosos en l’ordre del dia que ha de servir de base per al 
debat i votació, així com l’esborrany de l’acta, demanant-los-hi que cas de no poder-hi assistir, ho 
comuniquin a aquesta Alcaldia amb antelació suficient a l'hora de celebració de la sessió. 
 
 
Ho mana i signa l’alcaldessa en el lloc i la data que figura a l’encapçalament. 
 
 
L’alcaldessa 
Francesca Berenguer Priego 
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