CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA
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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 29/5/13, a les 10.30 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 4/13, de 24 d’abril de 2013

0.0.02.

Retre compte al Ple de decrets de l’Alcaldia.

0.0.03.

Retre compte al Ple de la corporació de l’acord
adoptat per la Junta de Govern Local de data 14 de
maig de 2013, pel qual s’aprovà l’establiment del
preu públic per a les estades de futbol sala, dins el
Programa d’activitats d’estiu de l’any 2013, que
organitza el Patronat Municipal d’Esports.

1. PRESIDÈNCIA

1.1. PRESIDÈNCIA

1.1.01.

Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca a l’acord de la Xarxa de ciutats i pobles
cap a la sostenibilitat per un Aire més net, aprovat
per l’assemblea de Lleida el 7 de març de 2013.
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Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca a la Declaració de Lleida de 7 de març de
2013.

1.1.03.

Ratificació per part de l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca de la Carta Internacional per Caminar; i
aprovació de l’adhesió del municipi de Sant Andreu de
la Barca a la Red de Ciudades que Caminan.
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1.1.02.

2. SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA

2.1. REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS MUNICIPALS
2.1.01.

Adjudicació a favor de l’empresa Endesa Energia SAU
del
contracte
administratiu
pel
subministrament
d’energia elèctrica de l’Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca, derivat de l’acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica destinat als ens locals de
Catalunya,
adjudicat
pel
Consorci
Català
pel
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU
en data 29 de gener de 2013.

2.2. REGIDORIA D’URBANISME I TERRITORI
2.2.01.

Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca al Conveni per a la Creació d’un fons
social
d’habitatges,
signat
pels
Ministeris
d’Economia i Competitivitat, de Foment, de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat, la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP), la Plataforma del
Tercer Sector (organització no governamental), i el
sector bancari.

2.2.02.

Aprovació
del
Conveni
de
col·laboració
entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca, relatiu al servei
d’assessorament sobre el deute hipotecari.
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2.3. REGIDORIA DE SALUT PÚBLICA
2.3.01.

Aprovació del II Pla de salut municipal 2013-2018
de Sant Andreu de la Barca.

Do
c
w um
eb e
de nto
De ob
m te
oc nid
ra o
cia d
e
3. la
0

2.4. REGIDORIA DE COMERÇ
2.4.01.

Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora
de les activitats de venda no sedentària i altres
activitats en espais públics de Sant Andreu de la
Barca.

2.5. REGIDORIA DE PROTECCIÓ CIVIL
2.5.01.

Modificació de la denominació de la Junta Local de
Protecció Civil per la de Comissió Municipal de
Protecció Civil, per adequar-la a la legislació
vigent; i modificar la seva composició.

3. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

4. MOCIONS
4.1.01.

Moció presentada per l’Alcaldia, de data 18 d’abril
de 2013, en defensa del model actual d’immersió
lingüística a l’escola.

4.1.02.

Moció presentada pel grup municipal de PxC, de data
16 de maig de 2013 (registre d’entrada núm. 3921),
en defensa del model comercial català.

4.1.03.

Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, de
data 17 de maig de 2013 (registre d’entrada núm.
4000), de sol·licitud de la publicació a la pàgina
web municipal de forma mensual els resultats de les
analítiques de l’aigua potable del municipi; i els
estudis de contaminació atmosfèrica.
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Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, de data
20 de maig de 2013 (registre d’entrada núm. 4067), de
recuperació de l’honra democràtica de Sant Andreu de
la Barca.

4.1.05.

Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, de data
20 de maig de 2013 (registre d’entrada núm. 4070),
per un país lliure de retallades.

4.1.06.

Moció presentada per l’Alcaldia de data 20 de maig de
2013, sobre les mesures a adoptar per l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca davant la situació actual de
les execucions hipotecàries i les dacions en pagament
de l’habitatge habitual de famílies sense recursos.
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4.1.04.

5. 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, 20 de maig de 2013
L’alcalde

M. Enric Llorca i Ibáñez
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