Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2017/6

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

31 / de maig / 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. Pròrroga del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport al
centre d'eliminació de les diverses fraccions de residus municipals, de la
neteja viària i altres serveis complementaris (exp. 1406/2017)
3. Moció BeC: Davant la presència habitual de comercials a domicili en el
Municipi de Badia del Vallès (exp. 805/2017)
4. Moció BeC: Per la millora en la prevenció i en la gestió dels residus
municipals (exp. 1478/2017)
5. Moció BeC: sobre l'aigua com a bé públic i la seva gestió (exp. 1479/2017)
6. Moció BeC: Per reactivar i impulsar programes de desenvolupament i
sensibilització de la situació en el Sahara Occidental i en els camps de
refugiats a partir del nostre agermanament amb Boujdour (exp. 1487/2017)
7. Moció AEB: A favor d'una campanya activa per la salut alimentària infantil
(exp. 1488/2017)
8. Moció BeC: De rebuig a l'esborrany de pressupostos generals i en defensa
dels processos de (Re) municipalització (exp. 1489/2017)
9. Assumptes sobrevinguts
B) Activitat de control
10.Donar compte de la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Badia del
Vallès corresponent a l'exercici 2016 (exp. 783/2017)
11.Donar compte de les 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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