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ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

DIA: 25 / novembre / 2015
HORA: 18:30 hores
LLOC: sala de Plens
SESSIÓ: ordinària

ORDRE DEL DIA
I. PART DISPOSITIVA

2. Per la defensa de l'exercici efectiu del dret de vot de les persones amb discapacitat
intel·lectual (expte. 2541/2015)
3. Dia internacional contra la violència de gènere (expte. 2540/2015)
4. Suport a la creació de la prestació «Garantia + 55» impulsada per la UGT de
Catalunya
5. Per sol·licitar la derogació de la LRSAL o la devolució a les entitats locals de les
competències en matèria de prestació de serveis socials i promoció i reinserció social
(expte. 2470/2015)
6. Acord sobre els tractaments de fertilitat a la sanitat pública
7. Acord per l’adhesió a la Xarxa de municipis per l’economia social i solidària
8. Acord per l’adhesió al manifest per la derogació del RD 900/2015 d’autoconsum
9. MOCIÓ BeC: En defensa de la qualitat de l’aire, contra el frau de les emissions, per
una planificació de la mobilitat i per l’impuls de la modernització tecnològica de la
indústria catalana de l’automoció.
10. MOCIÓ BeC: Relativa a la declaració de Badia com a territori socialment
responsable (TSR) i compromès amb la banca ètica.
11. MOCIÓ AEB: Per la utilització de l’Hotel d’Entitats els caps de setmana.
12. Assumptes sobrevinguts
II. CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN
1. Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia
2. Precs i Preguntes
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alcaldessa
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1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

La documentació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia pot consultar-se en
la Secretaria de la Corporació.
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Badia del Vallès, a document signat electrònicament.

