
CONVOCATÒRIA DEL PLE
Sessió ordinària del dia 25 de maig de 2017  

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  qual  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 25 de maig, 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:

1r PUNT.  Presa de possessió de la nova regidora del grup municipal de Ciutadans 
(C’s). 

I.- PART DISPOSITIVA

2n PUNT. Actes del Ple:
a. Acta del Ple ordinari celebrat el 30.03.2017    

3r PUNT. Modificació del cartipàs.

4t PUNT.  Modificació del contracte del lot 2 dels serveis de neteja a les instal·lacions 
educatives municipals d’Abrera.

5è PUNT.  Modificació d'acord regulador del personal funcionari 2006-2007(condicions 
policia local).

6è PUNT.  Iniciar procediment de dissolució de la Fundació Privada per a la Integració 
laboral (FIL).   

7è PUNT. Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a l’exercici 2016

8è PUNT. Suplement de crèdit i crèdit extraordinari corresponent a l’exercici 2017.

9è PUNT. Aprovació de l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana, i del 
Reglament  de  prestacions  substitutòries  i  de  mesures  alternatives  educatives  a  la 
sanció. 

10è PUNT. Moció sobre les anomenades “empreses multiserveis”. 

11è PUNT. Moció pressupostos Generals de l’Estat (PGE) 2017 i autonomia municipal. 

12è PUNT. Moció referent a la reinversió del superàvit a l’administració local per a la 
millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries.   

13è PUNT.  Moció en motiu del 17 de maig, dia internacional contra l’homofòbia, la 
lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

14è PUNT. Moció  trasllat de la comissaria de la policia local d’Abrera a unes noves 
instal·lacions. 



15è PUNT. Urgències

II.- CONTROL DE GOVERN

16è PUNT.  Donar compte al Ple de la informació pressupostària i moviments de la 
tresoreria del 1r trimestre de 2017.  

17è PUNT.  Donar compte dels informes Trimestrals Morositat , Llei 15/2010, de 5 de 
Juliol. 1er. Trimestre 2017.

18è PUNT. Donar compte de la relació de Decrets de març i abril de 2017 i dels acords 
de les juntes de govern local de març i abril de 2017.    

19è PUNT. Precs i Preguntes

Abrera, a data de la signatura electrònica

L’alcalde, En dono fe, 

El secretari, 
Jesús Naharro Rodríguez Oscar Buxeres Soler   
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