Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2017/7

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

28 / de juny / 2017 a les 18:30

Lloc

Sala de Plens
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Adhesió a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats
a la prostitució (exp. 1074/2017)
3. Per tal de fomentar entre el col·lectiu de joves de la ciutat la sensibilització i
prevenció de la violència masclista, el foment de l'associacionisme feministe i
la difusió de les seves perspectives (exp.1122/2017)
4. Contra la resolució de 12 de maig de 2017, per la qual es fa pública amb
caràcter provisional la llista de centres educatius qualificats de màxima
complexitat (exp.1771/2017)
5. Augmentar en els pressupostos generals de l'Estat 2017 l'assignació
destinada per a la lluita contra la violència de gènere i les polítiques d'igualtat
(exp. 1803/2017)
6. Moció BeC: Pel rebuig i combat dels comportaments corruptes a les
administracions públiques i la vida politica (exp. 1762/2017)
7. Moció BeC: A favor del apoyo al proyecto "Caravana. Abriendo fronteras"
(exp. 1775/2017)
8. Moció BeC: Per sol·licitar els béns immatriculats de la jerarquia catòlica (exp.
1776/2017)
9. Assumptes sobrevinguts
B) Activitat de control
10.Coneixement resolucions de l'alcaldia
C) Precs i preguntes
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NOTIFICACIÓ

Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la
vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder
excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la
informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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