CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA

D
o
w cu
eb m
de en
t
D oo
em b
oc ten
ra id
ci o
a de
3.
0 la

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 24/7/2013, a les 10.30 hores, sessió que se subjectarà a
l’ordre del dia següent:

0. QÜESTIONS PRÈVIES

0.0.01.

Aprovació de l’acta de la sessió núm. 5/13, de data
29 de maig de 2013.

0.0.02.

Retre compte dels decrets de l’Alcaldia

0.0.03.

Retre compte de l’acta de la Comissió Informativa de
caràcter especial de data 10 de juliol de 2013.

1. PRESIDÈNCIA

1.1.

PRESIDÈNCIA

1.1.01.

Deixar sense efecte l’acord del Ple de la corporació
de data 27 de desembre de 2012, pel que fa al
reconeixement
de
la
dedicació
parcial
en
25
hores/setmanals al Sr. Juan Antonio Sánchez Vázquez,
regidor d’Esports.
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2. SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA

REGIDORIA D’URBANISME I TERRIORI

2.1.01.

Mantenir
la
col·laboració
entre
l’Agència
de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca, en relació amb l’Oficina Local
d’Habitatge, fins el 31 de desembre de 2013; i fixar
les aportació econòmiques per al segons semestre de
2013.
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2.1.

2.2.

REGIDORIA D’ENSENYAMENT

2.2.01.

Aprovació de la pròrroga i de l’expedient de
modificació del contracte de concessió de la gestió
de l’Escola Bressol Municipal “Casa Estrada”.

3. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

4. MOCIONS

4.1.01.

Moció presentada pel grup municipal PSC, en defensa
d’una reforma constitucional federal.

4.1.02.

Moció presentada pel grup municipal PSC, de suport al
Clubs i Entitats Esportives Catalanes davant l’acció
de inspecció de treball.

4.1.03.

Moció presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, en defensa de l’esport amateur català.
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4.1.04.

Moció presentada pels grups municipals Esquerra
Republicana
de
CatalunyaAcord
Municipal
amb
Convergència i Unió, per l’adhesió al pacte nacional
pel dret a decidir.

4.1.05.

Moció presentada pel grup
Catalunya Verds- Esquerra
garantir els tres àpats al
situació de vulnerabilitat
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municipal d’Iniciativa per
Unida i Alternativa, per
dia de tots els infants en
tots els dies de l’any.

4.1.06.

Moció presentada pel grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa, en
defensa dels espais naturals protegits de Catalunta.

4.1.07.

Moció presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, per instar les entitats financeres a
deixar sense efecte el cobrament de comissions
bancàries per descobert.

4.1.08.

Moció
presentada
pel
grup
municipal
Esquerra
Republicana de Catalunya- Acord Municipal, de suport
al Clubs i Entitats Esportives Catalanes davant
l’acció de inspecció de treball.

5. PRECS I PREGUNTES

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, 15 de juliol de 2013

L’ALCALDE
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