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 28/03/2012, a les 9.30 hores, sessió que se subjectarà a
l’ordre del dia següent:

0. QÜESTIONS PRÈVIES
0.0.01.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior:
9 2/12, de 29 de febrer de 2012

1. PRESIDÈNCIA

1.1. PRESIDÈNCIA

1.1.01.

Resolució del recurs de reposició presentat pel
portaveu del grup municipal de DEMOCRACIA 3.0, en
relació a l’acord adoptat pel Ple de la corporació de
data 8 de novembre de 2011, de ratificació de l’acord
adoptat pel Consell d’Administració del Patronat
Municipal d’Esports de Sant Andreu de la Barca, de
data 15 de setembre de 2011, de nomenament de
representants de les associacions de veïns, AMPAS i
entitats esportives.
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2. ÀMBIT SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
2.1. REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS

2.1.01.

Resolució de les al·legacions formulades pel
portaveu del grup municipal de DEMOCRACIA 3.0, en
relació a l’acord adoptat pel Ple de la corporació
de data 27 de desembre de 2011, d’aprovació inicial
del Reglament orgànic municipal de Sant Andreu de
la Barca.

2.2. REGIDORIA D’HISENDA

2.2.01.

Informar al Ple municipal, que s’ha enviat per via
telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan
competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, amb data 15 de març de 2012, una relació
certificada de totes les obligacions pendents de
pagament que reuneixen els requisits establerts en
l’article 2 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de
febrer.

3. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

4. MOCIONS
4.1.01.

Moció presentada pel grup municipal de PxC, de data 5
de març de 2012 (registre d’entrada núm. 2012), de
supressió del Registre municipal d’unions de fet i
del Reglament d’organització i funcionament del
registre municipal d’unions estables de parella.
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4.1.02.

Moció presentada pel grup municipal de PxC, de data 5
de març de 2012 (registre d’entrada núm. 2013), per
instar al Ministeri d’Economia i Hisenda a gravar amb
un 18% els enviaments de remeses dels ciutadans
estrangers residents a Espanya.

4.1.03.

Moció presentada pel grup municipal de CiU, de data
13 de març de 2012 (registre d’entrada núm. 2278),
per reclamar a l’estat espanyol la transferència del
0,7% dels fons provinents de l’IRPF destinats a
Programes de cooperació i voluntariat social.

4.1.04.

Moció presentada pel grup municipal de PxC, de data
14 de març de 2012 (registre d’entrada núm. 2350), de
declaració de condemna a l’ablació genital femenina.

4.1.05.

Moció presentada pel grup municipal de PxC, de data
14 de març de 2012 (registre d’entrada núm. 2351), de
sol·licitud d’alliberament d’Àsia Bibi condemnada a
mort a la forca per un Tribunal Pakistanès.

4.1.06.

Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, de
data 19 de març de 2012 (registre d’entrada núm.
2484), perquè el solar situat al carrer Anoia que es
troba limitat en la part de darrera per l’edifici del
mercat continuï essent aparcament públic fins que no
es procedeixi a una definició d’equipament diferent
de l’actual.

5. PRECS I PREGUNTES
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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, 19 de març de 2012
L’alcalde

M. Enric Llorca i Ibáñez
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