CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA

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 30/06/10, 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.

0.0.02.

Retre compte de decrets de l'Alcaldia.

1. ÀMBIT PRESIDÈNCIA
1.1. ALCALDIA

1.1.01.

Nomenament del Sr. Josep Bes Matas, jutge de
substitut del municipi de Sant Andreu de la Barca.

1.1.02.

Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts que
regeixen el Consorci per a la gestió de la televisió
digital local pública del Baix Llobregat Nord.

1.1.03.

Establiment de les retribucions dels càrrecs electes;
així com les retribucions del règim d’assistències a
sessions d’òrgans de la corporació i dels funcionaris
eventuals.
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1.2. REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1.2.01.

Proposició dels candidats a membre vocal del Consell de
Ciutat de Sant Andreu de la Barca; examinar totes i
cadascuna de les candidatures presentades per ser
membres del Consell de Ciutat, i designar els que
hauran de ser vocals d’aquest.

2. ÀMBIT SERVEIS CENTRALS
2.1. REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS

2.1.01.

Aplicació a les retribucions del personal funcionari,
eventual i laboral de l’Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca i del Patronat Municipal d’Esports de Sant
Andreu de la Barca, allò que disposa el Reial decret
llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit
públic.

2.2. REGIDORIA D’HISENDA

2.2.01.

Aprovació
inicial
de
l’expedient
de
crèdit
extraordinari núm. 7/2010, que es finançarà mitjançant
nous ingressos i anul·lacions o baixes dels crèdits de
partides de despeses del pressupost vigent de la
corporació.

2.2.02.

Aprovació d’una operació de crèdit a llarg termini per
import de 3.000.000,00€ destinada a finançar les obres
de la piscina municipal de Sant Andreu de la Barca.
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2.3. REGIDORIA D’ESTADÍSTICA
2.3.01.

Aprovació de les xifres de població del Padró Municipal
d’Habitants de Sant Andreu de la Barca a 1 de gener de
2010, de 26.886 habitants.

3. ÀMBIT TERRITORIAL
3.1. REGIDORIA D’URBANISME
3.1.01.

Aprovació de la denominació de carrer de Panamà per a
la via sense nom situada entre el carrer Onze de Març i
la
rotonda
de
la
Solidaritat,
que
travessa
perpendicularment els carrers Rector Juanico i Verge
del Carme, i enllaça la via del Ferrocarril amb
l’avinguda de l’Argentina de Sant Andreu de la Barca.

4. ÀMBIT SERVEIS A LA PERSONA
4.1. REGIDORIA DE CULTURA
4.1.01.

Aprovació
de
l’expedient
de
contractació
de
la
concessió demanial de l’espai destinat a Bar restaurant
del Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca
(Ref. COND/VC-01/2010), per procediment obert, oferta
econòmica
més
avantatjosa
amb
diversos
criteris
d’adjudicació; dels plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques, i anunciar la
corresponent licitació.

4.2. REGIDORIA D’EDUCACIÓ
4.2.01.

Adjudicació provisional a l’empresa CLECE, SA del
contracte de concessió de la gestió de l’Escola Bressol
Municipal Casa Pedemonte, per un import de 260.137,87€
(IVA inclòs).
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5. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

6. MOCIONS

6.1.01.

Moció presentada pel grup municipal del PP de data 24
de maig de 2010, amb registre d’entrada núm. 5561,
contra la pujada de l’IVA.

6.1.02.

Moció presentada pel grup municipal del PP de data 24
de maig de 2010, amb registre d’entrada núm. 5562 per a
la col·laboració i coordinació amb l’administració
general de l’Estat en l’àmbit de la immigració.

6.1.03.

Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA de data
9 de juny de 2010, amb registre d’entrada núm. 6222, de
rebuig i condemna als atacs d’Israel sobre la flota
d’ajuda humanitària a Gaza.

7. 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, 21 de juny de 2010
L’alcalde acctal.
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