CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA
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Atès el que disposa l’article 53.1.c) en relació amb
l’article 98 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple Municipal
de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que tindrà lloc a
la Sala d’Actes el proper dia 27/2/13, a les 10.30 hores,
sessió que se subjectarà a l’ordre del dia següent:

0. QÜESTIONS PRÈVIES
0.0.01.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors:
9 12/12, de 12 de desembre de 2012
9 13/12, de 27 de desembre de 2012
9 1/13, de 30 de gener de 2013

0.0.02.

Retre compte de decrets de l'Alcaldia.

0.0.03.

Ratificació de decrets de l’Alcaldia.

0.0.04.

Retre
compte
del
decret
de
l’Alcaldia
033/2013,
d’aprovació
de
la
liquidació
pressupost consolidat de l’exercici de 2012.

núm.
del

1. PRESIDÈNCIA

1.1. PRESIDÈNCIA
1.1.01.

Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit
presentat en data 12 de febrer de 2013, pel Sr.
Juan
Carlos
Rodríguez
Segura,
en
nom
i
representació del Sr.
José
Manuel
García
Bravo, president
de
la
formació
política
Democracia 3.0, regidor de l’Ajuntament de Sant
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Andreu de la Barca i portaveu del Grup Municipal
Democracia 3.0, relatiu al requeriment acordat pel
Ple de la corporació en sessió de data 30/1/2013,
en relació a la presentació per part del Grup
Municipal de Ciutadans-Sant Andreu de la Barca de
la
comptabilitat
específica
de
les
dotacions
econòmiques que es van transferir per un import
total de 22.922,50€ (punt 1.1.01 de l’ordre del
dia).

1.1.02.

Desestimació del recurs de reposició interposat pel
senyor
José
Manuel
García
Bravo,
regidor
de
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i portaveu
del Grup Municipal de Democracia 3.0 contra l’acord
del Ple de data 30/01/2013, aprovat per majoria
absoluta, relatiu a “REQUERIR AL SR. JOSÉ MANUEL
GARCÍA BRAVO, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANSSANT ANDREU DE LA BARCA DES DEL DIA 16/6/2007 FINS EL
DIA
1/9/2009,
PERQUE
PRESENTI
LA
COMPTABILITAT
ESPECÍFICA DE LES DOTACIONS ECONÒMIQUES QUE ES VAN
TRANSFERIR CORRESPONENTS AL GRUP MUNICIPAL I COM A
REGIDOR ELECTE, PER UN IMPORT TOTAL DE 22.922,50€”,
per no disposar de legitimació activa per impugnarlo.

2. SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
2.1. REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS
2.1.01.

2.2.

Autorització a la Sra. Anna Ejarque Sabaté de la
compatibilitat entre el seu lloc de treball a
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i la segona
activitat d’arquitecte tècnic per compte propi.

REGIDORIA D’HISENDA
TRIBUTÀRIA

I

GESTIÓ,

RECAPTACIÓ

I

INSPECCIÓ

2.2.01.

Aprovació del Compte de Gestió i Recaptació
l’exercici de 2012, presentat per l’Organisme
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

2.2.02.

Aprovació del
circulació de
l’Organisme de
de la Diputació

de
de

Compte de Gestió de les multes de
l’exercici de 2012, presentat per
Gestió Tributària, Unitat de Multes,
de Barcelona.

Assessoria Jurídica
Plaça de l’Ajuntament 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 . Fax 93 635.13.64
secretaria@sabarca.cat

2

2.2.03.

Aprovació inicial de l’expedient de modificació núm.
2/2013 del pressupost únic municipal, per suplement
de crèdit.
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2.3. REGIDORIA SERVEIS GENERALS
2.3.01.

Aprovació
definitiva
del
Plec
de
clàusules
administratives generals de contractació aplicables
als contractes d’obres i instal·lacions i als de
concessió d’obres públiques i del Plec de clàusules
administratives
generals
de
contractació
aplicables
als
contractes
de
serveis,
de
subministraments,
a
altres
contractes
administratius i als privats de l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca.

3. SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA
3.1. REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
3.1.01.

Retre compte al Ple de la corporació de la Memòria
d’actuacions de les primeres campanyes del Fòrum
Solidari d’Entitats de Sant Andreu de la Barca,
realitzades durant l’any 2012.

3.2. REGIDORIA DE SALUT PÚBLICA
3.2.01.

Retre compte al Ple de la
corporació
de les
actuacions realitzades dintre del Programa d’inclusió
i participació social a través de l’accés a les noves
tecnologies en els barris.

4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
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5. MOCIONS
Moció presentada pel grup municipal del PSC, de data
14 de gener de 2013 (registre d’entrada núm. 423),
sobre la declaració del 2013 com “Any del riu
Llobregat”.
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5.1.01.

5.1.02.

Moció presentada pel grup municipal del PSC, de data
4 de febrer de 2013 (registre d’entrada núm. 1.128),
de suport als col·lectius afectats per les retallades
en el sistema de salut de Catalunya i en favor del
model sanitari català.

5.1.03.

Moció presentada pel grup municipal de PxC, de data
15 de febrer de 2013 (registre d’entrada núm. 1.511),
contra la corrupció política.

5.1.04.

Moció presentada pel grup municipal de PxC, de data
15 de febrer de 2013 (registre d’entrada núm. 1.512),
per demanar la continuïtat d’un registre civil de
gestió totalment pública i gratuïta, i per defensar
les competències municipals en la celebració de
matrimonis civils.

5.1.05.

Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, de data
18 de febrer de 2013 (registre d’entrada núm. 1.564),
de suport a la declaració de sobirania i el dret a
decidir del poble de Catalunya.

5.1.06.

Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, de data
18 de febrer de 2013 (registre d’entrada núm. 1.565),
per la millora de l’atenció ciutadana.

5.1.07.

Moció presentada per l’Alcaldia de l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca, de data 18 de febrer de 2013
(registre d’entrada núm. 1566), sobre regeneració
democràtica i lluita contra la corrupció.
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6. PRECS I PREGUNTES
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En compliment del que disposa l’article 84 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
la documentació dels assumptes a debatre, resten a la vostra
disposició, des del mateix dia de la present convocatòria a la
Secretaria de l’Ajuntament.

Sant Andreu de la Barca, 18 de febrer de 2013
L’alcalde

M. Enric Llorca i Ibáñez
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