
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2017/5 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 25 de maig de 2017 a les 20.00 hores

Lloc Sala d'Actes de la Casa Consistorial 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Donar  compte  de  l'informe  d'intervenció  de  seguiment  del  pla  d'ajust 
corresponent al primer trimestre de 2017

3. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament, patronats 
municipals  i  empresa  municipal  a  31 de març  de 2017  en compliment  de 
l'ordre  HAP/2105/2012,  d'1  d'octubre,  de  subministrament  d'informació 
trimestral  previst  a  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera

4. Donar compte de l'informe sobre el període mitjà de pagament corresponent 
al primer trimestre de 2017 de l'ajuntament, patronats municipals i empresa 
municipal  Les Franqueses Entorn Verd,  en els termes establerts  pel  Reial 
Decret 635/2014, de 25 de juliol

5. Donar compte de l'informe d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita 
contra la morositat corresponent al primer trimestre de 2017 de l'ajuntament i 
patronats municipals

6. Proposta de declaració de no creació d'un registre propi de grups d'interès i 
adhesió automàtica al registre de grups d'interès de Catalunya

7. Proposta de resolució dels recursos de reposició interposats contra l'acord del 
Ple de 26 de gener de 2017, en virtut del qual s'aprovà la pròrroga i segona 
addenda  del  contracte  formalitzat  amb  Sorea,  Sociedad  Regional  de 
Abastecimiento de Aguas, SA, per a la gestió i explotació del servei municipal 
d'abastament domiciliari d'aigua potable a les Franqueses del Vallès

 



8. Proposta d’aprovació inicial del projecte de Reglament Orgànic Municipal de 
les Franqueses del Vallès

9. Moció que presenta el  grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya 
referent  a  la  repressió  contra  les  persones  LGTBI  (Lesbianes,  gais, 
transsexuals, bisexuals i intersexuals) a Txetxènia

10.Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
perquè a les licitacions municipals es respectin per a tots els treballadors/es 
les condicions del conveni del sector de l’activitat realitzada

11. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  Imaginem  Les  Franqueses  en 
Comú-Entesa referent a la taxa per l'ús privatiu o aprofitament especial del 
domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, 
aigua i hidrocarburs a les Franqueses del Vallès

12.Moció  que  presenta  el  grup  municipal  Imaginem  Les  Franqueses  en 
Comú-Entesa de recolzament  a les demandes de la  Llei  d'habitatge de la 
Plataforma  d'Afectats  per  l'Habitatge  (PAH)  per  fer  front  a  l'emergència 
habitacional

13.Moció  que  presenta  el  grup  municipal  Imaginem  Les  Franqueses  en 
Comú-Entesa  per  a  la  millora  de  l'assignació  de  places  en  els  centres 
educatius d'infantil i primària

14.Mocions, precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Les Franqueses del Vallès Ajuntament de                      Les Franqueses del Vallès
	2017-05-19T20:12:33+0200
	Corró d'Avall
	T-CAT P Francesc Colomé Tenas |52141101D
	Ho accepto




