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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2018/1 El ple

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 31 / de gener / 2018 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. Ratificació de l'acord de Junta de Govern Local de reconeixement de 

compatibilitat amb activitat privada del senyor Miguel Angel Salgado Alonso 
(exp. 2665/2017) 

3. Ratificació de l'acord de Junta de Govern Local de reconeixement de 
compatibilitat amb activitat privada de la sra. Montserrat Serrano Oñate (exp. 
2675/2017) 

4. Cartipàs municipal - Modificació dedicació regidors (exp. 1352/2015) 
5. Aprovació protocol per a la instrucció a la recepció de documentació prèvia 

per a la concessió de la llicència d'obra amb risc d'amiant (exp. 3014/2017) 
6. Mesures per a pal·liar la problemàtica de l'amiant: un greu problema de salut 

pública i de gestió de residus a Badia del Vallès (exp. 200/2018) 
7. Per un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i 

reducció de les desigualtats (Exp. 155/2018) 
8. Moció AEB: Per configurar una oferta d'activitats adient i complerta per a 

infants i joves durant les vacances de Nadal (exp. 182/2018) 
9. Moció AEB: Per la reducció i millora en la recollida selectiva dels residus del 

Mercat Setmanal (exp. 187/2018) 
10.Moció BeC: Per instar al Govern de la Generalitat a resoldre amb caràcter 

general els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles 
bressol municipals (exp. 188/2018 

11.Assumptes sobrevinguts 

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

C) Precs i preguntes
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