
CONVOCATÒRIA DEL PLE
Sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018 

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, l’article 134 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim 
Jurídic de les Entitats Locals, decreto convocar sessió ORDINÀRIA del Ple, que tindrà 
lloc el proper dijous 25 de gener de 2018, a les 19:00 hores,  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 extraordinari celebrat el 23.11.2017

 b): Acta del Ple ordinari celebrat el 30.11.17

 c): Acta del Ple extraordinari celebrat el 14.12.17

2n  PUNT.  Creació  del  fitxer  de  dades  sanitàries  i  modificació  de  l’ordenança 
reguladora  de la  creació  de fitxers  de dades de caràcter  personal  de l’Ajuntament 
d’Abrera.   
  

3r. PUNT. Moció del Grup Municipal de Ciutadans (C’s) per la implantació de barreres 
de seguretat per a motoristes. 

4t. PUNT. Moció del Grup Municipal de Ciutadans (C’s) de rebuig a l’augment de les 
tarifes i a l’actual sistema de finançament del transport públic a la regió metropolitana 
de Barcelona i els municipis gestionats per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 

5è.  PUNT.  Moció del Grup Municipal Abrera en Comú per l’impuls de mesures per 
millorar la seguretat i la percepció de seguretat a l’espai públic des de la perspectiva 
de gènere.

6è. PUNT. Urgències.

II.- CONTROL DE GOVERN

7è. PUNT.  Donar compte al Ple municipal de les contractacions de màxima urgència 
dutes a terme durant l’any 2017. 

8è. PUNT. Donar compte de la relació de Decrets i de la relació dels acords de les 
Juntes de Govern de novembre i desembre de 2017.



9è. PUNT. Precs i preguntes 
 
Abrera, a data de la signatura electrònica.

                                                                                  En dono fe,
L’alcalde,                                                            El secretari, 

Jesús Naharro Rodríguez  Oscar Buxeres Soler   
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