
CONVOCATÒRIA DEL PLE
Sessió ordinària del dia 31 de març de 2016 

DECRET D’ALCALDIA.- D’acord amb les facultats que m’atorga l’article 21.1. c) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1. c) del 
Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  que  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, decreto convocar sessió  ORDINÀRIA del 
Ple, que tindrà lloc el proper dijous dia 31 de març de 2016, a les 19:00 hores en 
primera convocatòria, i  a les 19:30 en segona convocatòria, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament d’Abrera, conforme el següent

ORDRE DEL DIA:

I.- PART DISPOSITIVA

1r PUNT. Actes del Ple:
a) Acta del Ple ordinari celebrat el dia 28.01.2016.   

 
2n PUNT. Modificació dels estatuts del Consorci de Normalització Lingüística.

3r PUNT. Inici del procés de disseny del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) d’Abrera.
 
4t PUNT. Aprovació de les actes de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Martorell i d’Abrera,  i d’Olesa de Montserrat i d’Abrera.
  
5è PUNT. Aprovació del Reglament del Consell Escolar Municipal.  

6è PUNT. Moció de rebuig al tancament d’aules i línies de P3 al Baix Llobregat.

7è PUNT.  Moció pel desenvolupament de l’estratègia municipal per la eradicació de 
l’abús  en  l’àmbit  educatiu  i  juvenil  por  raó  d’orientació  sexual  i  de  gènere  i  la 
LGTBIfobia

8è PUNT.  Moció per  reclamar el  pagament  del  deute que manté la  Generalitat  de 
Catalunya amb l'Ajuntament d'Abrera.

9è PUNT. Moció relativa a la transparència, accés a la informació i  bon govern.  

10è PUNT. Moció sobre clàusules socials.  

11è PUNT. Moció relativa a la promoció de l’esport i dels esportistes d’Abrera. 

12è PUNT. Sobrevinguts 

II.- CONTROL DE GOVERN 

13è PUNT.  Donar compte de les xifres oficials de població resultant de la revisió del  
padró municipal d’Abrera any 2015.

14è PUNT. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0129 de data 09.02.2016 de 
modificació del cartipàs municipal.

15è PUNT. Precs i Preguntes 



A Abrera, en la data de la signatura electrònica 

L’alcalde,           En dono fe, 
          La secretària acctal, 

Jesús Naharro Rodríguez           Isabel de la Cerda Fernández 
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