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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2017/4 El ple

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 29 / de març / 2017 a les 18:30

Lloc Sala de Plens
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2. Presa de Possesió Regidor Ruben Toro Alvarez (expt. 664/2017) 
3. Per uns pressupostos de la Generalitat que facin viables financerament i 

competencialment els ajuntaments catalans (expt. 642/2017) 
4. Becas y ayudas al estudio (expt. 743/2017) 
5. Modificació de crèdits núm. 07/2017 (Transferència de crèdits serveis neteja) 

(expt. 749/2017) 
6. Conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública 

de competència municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de 
Badia del Vallès (21/2017) 

7. Creació d’una Comissió Especial d’Estudi per a la inclusió de clàusules 
socials en els processos de contractació pública (expt. 388/2017) 

8. MOCIÓ Reg.no adscrita: A favor de la Via Asturiana, una reforma 
constitucional por una democracia directa (expte. 800/2017) 

9. MOCIÓ Reg.no adscrita: Per el foment del canvi de model energètic: 
Subministrament elèctric procedent 100% d'energies renovables per a Badia 
del Vallès (802/2017) 

10.MOCIO BeC: En defensa de una reforma constitucional de artículos que 
impulsen mecanismos de participación directa y control de la ciudadania de la 
actividad parlamentaria (804/2017) 

11.MOCIO BeC: Per regular la venda a domicili al Municipi de Badia del Vallès 
(expte. 805/2017) 

12.MOCIÓ BeC: Per instar a la contractació del subministrament elèctric dels 
edificis municipals amb empreses de generació d'energia renovable i criteris 
de responsabilitat social (expt. 814/2017) 

13.MOCIÓ BeC: Per l'adhesió de l'Ajuntament a la campanya Badia lliure de 
publicitat sexista (expt. 816/2017) 

14.MOCIÓ AEB: Per un seguiment i control efectius del compliment de les 
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mocions aprovades pel Ple (expt. 809/2017) 
15.MOCIÓ AEB: Per a l'adhesió de Badia del Vallès a la Xarxa de Municipis 

LGTBI (expt. 817/2017) 
16.Assumptes sobrevinguts 

B) Activitat de control
17.Donar compte de l'informe relatiu als Estat d'execució del Pressupost a data 

31 de desembre de 2016 
18.Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia 

C) Precs i preguntes
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