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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2017/5 El ple

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 26 / d’abril / 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. Selecció de Jutge de Pau, Titular (exp. 343/2017) 
3. Modificació del contracte de serveis de l'empresa "La Bruixa. Neteges 

generals i manteniments, S.L." (exp. 2472/2016) 
4. Adhesió a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats 

a la prostitució (exp. 1074/2017) 
5. Per la transformació de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de 

Naturalesa Urbana (exp. 1080/2017) 
6. MOCIÓ BeC: De apoyo a los trabajadores y trabajadoras del sector de la 

restauración del aeropuerto del Prat (exp. 1079/2017) 
7. MOCIÓ BeC: En suport de la plataforma "Trans*Forma la salut" per a un nou 

model de salut (exp. 1099/2017) 
8. Moció BeC: Per tal de fomentar entre el col·lectiu de joves de la ciutat la 

sensibilització i prevenció de la violència masclista, el foment de 
l'associacionisme feministe i la difusió de les seves perspectives (exp. 
1122/2017) 

9. MOCIÓ AEB: Per l'obligat compliment dels acords de les mocions 
presentades i aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès (exp. 
1098/2017) 

10.Moció AEB: Per a la creació d'un protocol contra les agressions sexistes als 
grans esdeveniments d'oci o festius del municipi de Badia del Vallès (exp. 
1123/2017) 

11.Assumptes sobrevinguts 

B) Activitat de control
12.Coneixement resolucions de l'alcaldia 

C) Precs i preguntes
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Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042



 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Badia del Vallès
	2017-04-21T11:03:19+0200
	Badia del Vallès
	EVA MARIA MENOR CANTADOR
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Badia del Vallès
	2017-04-21T11:14:29+0200
	Badia del Vallès
	CARMEN COLL GAUDENS
	Ho accepto




