ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ DE L' AJUNTAMENT PLE ORDINÀRIA A CELEBRAR
EL DIA 28/11/2013.
Acord núm . 01.
01. Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 24 d'octubre de 2013.
Acord núm . 02.
02. Donar compte Resolucions Alcaldia
Acord núm.
núm. 03.
03. Proposta aprovació modificació celebració sessió ordinaria del Ple de data
26/12/2013.
Acord núm . 04.
04. Propostes compatibilitat de l'activitat
Acord núm.
núm. 04.
04.01.
01. Proposta aprovació autorització Sr. Albert Galceran Montoro la compatibilitat de
l'activitat privada.
Acord núm.
núm. 04.
04.02.
02. Proposta aprovació autorització Sr. Sergio Martínez Moledo la compatibilitat de
l'activitat privada.
Acord núm . 05.
05. Proposta aprovació del Pla bàsic de protecció civil d 'Olesa de Montserrat
Acord núm.
núm. 06.
06. Proposta aprovació expedient de contractació i plecs contracte de serveis de neteja
dels edificis municipals .
Acord núm.
núm. 07.
07. Proposta aprovació modificació relació de llocs de treball del personal de la
Corporació.
Acord núm.
núm. 08.
08. Moció modificada conjunta del grup municipal Bloc Olesà i Plataforma per Catalunya
de rebuig a l'avantprojecte de Llei de Reforma del sistema elèctric i sobre l'increment de la
pobresa energètica, per tal de garantir l'accés als consums energètics mínims vitals a la
ciutadania.
Acord núm.
núm. 09.
09. Moció conjunta dels grups municipals ERC, Entesa dels Olesans, PP, Plataforma per
Catalunya, PSC i CiU per a sollicitar una comissió de treball per al seguiment, collaboració i
millora de la situació del Mercat Municipal .
Acord núm . 10.
10. Donar compte estat d'execució del pressupost del 3er. trimestre de 2013
Acord núm . 11.
11. Modificació de crèdit 40/13. Suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
Acord núm . 12.
12. Modificació de crèdit 42/13. Crèdit extraordinari
Acord núm.
núm. 13.
13. Moció conjunta modificada dels grups municipals Bloc Olesà, Convergència i Unió,
Plataforma per Catalunya, Entesa dels Olesans i Esquerra Republicana de Catalunya per derivar
a les entitats financeres el pagament de l'IBI i la plusvàlua dels habitatges amb residents que
estiguin immersos en processos d'execucions hipotecàries o hagin estat desnonats
Acord núm.
núm. 14.
14. Moció modificada conjunta dels grups municipals del Bloc Olesà, Plataforma per
Catalunya, Iniciativa per Catalunya i Entesa dels Olesans i Esquerra Republicana de Catalunya,
per a reclamar al Govern de l'Estat la inclusió en els pressupostos generals de l 'Estat d'inversions
en infraestructures a la comarca del Baix Llobregat.
Acord núm . 15.
15. Assumptes urgents
Acord núm.
núm. 15.
15.01.
01. Proposta aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal 27
reguladora de la Taxa per l'estacionament en les vies públiques i a l'aparcament soterrani.
Acord núm . 16.
16. Proposta presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidor.
Acord núm . 17.
17. Control, Precs i Preguntes

