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ORDRE DEL DIA
Ple 2006/4 ordinari
26 d'abril de 2006

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària
celebrada el dia 26 d'abril de 2006, va adoptar
els acords següents:

PRESIDÈNCIA
Alcaldia-Presidència

pàgina

2

l’aprovació de la modificació de crèdits 79/2006
en la modalitat de crèdit extraordinari.
Acord 7

Expedient que es tramita per procedir a
l’aprovació de la modificació de crèdits 82/2006
en la modalitat de crèdit extraordinari.
Acord 8

Expedient de modificació de crèdits 85/2006
en la modalitat de baixa per anul·lació crèdit
extraordinari.

Recursos Humans i Tecnologia

Acord 1

Dictamen de l’Alcaldia-Presidència mitjançant
el qual es proposa l’aprovació inicial de la
modificacio de l’article 7 del Reglament municipal
d’honors i distincions.

Acord 9

Crear un fitxer automatitzat que conté dades
de caràcter personal anomenat registre d’usuaris
de la web municipal de l’Ajuntament de
L’Hospitalet.

Acord 2

Dictamen de l’Alcaldia pel qual es proposa
rectificar l’errada material referent al segon cognom
d’una de les cinc persones a les qual es va atorgar
el Títol Honorífic de Distinció Ciutadana per acord
del Ple municipal en sessió celebrada el 29 de
març de 2006.
Acord 3

Dictamen pel qual es modifica la data del Ple
ordinari que s’hauria de celebrar el dia 31 de maig
de 2006 a les 19.30 hores.

Coordinació i Economia
Acord 4

Dictamen pel qual es proposa desafectar el
terreny de 1.000,27 m2, situat al carrer de Pérez
Galdós, núm. 1-3, carrer de la Riera Blanca, núm.
18-20 i carretera de Collblanc, núm. 2-8, d’aquesta
ciutat, del servei públic i qualificar-lo com a bé
patrimonial i cedir-lo gratuïtament al Consorci
Sanitari Integral, per destinar-lo a la construcció
d’un establiment de serveis residencials i centre
de dia per a gent gran.
Acord 5

Aprovar expedient de modificacions de crèdits
núm. 70/2006 en la modalitat de transferència de
crèdits.
Acord 6

Expedient que es tramita per procedir a
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Acord 10

Dictamen pel qual es proposa aprovar
inicialment la modificació de les plantilles d’aquest
Ajuntament.

Promoció Econòmica
Acord 11

Dictamen pel qual es proposa aprovar
l’esborrany del conveni de col·laboració amb
MAPFRE Seguros Generales, Compañía de Seguros
y Reaseguros SA.
Acord 12

Acord mitjançant el qual es modifica el
Reglament de mercats, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament en data 27 d’abril de 2005.
Acord 13

Dictamen pel qual es proposa aprovar
l’esborrany del conveni de col·laboració amb la
Federació Nacional de Catalunya del Metall,
Construcció i Afins de la Unió General de
Treballadors, per potenciar el Centre de Formació
d’Automoció de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

el Ple municipal
COMISSIÓ INFORMATIVA
PERMANENT DE POLÍTICA
TERRITORIAL
Urbanisme, Obres i Habitatge
Acord 14

Acord pel qual es proposa aprovar l’encàrrec
de gestió a favor de L’H 2010 pel desenvolupament
de la primera fase de definició de la reforma i
adequació del Mercat de la Florida.
Acord 15

Dictamen pel qual es proposa aprovar
provisionalment el Pla especial urbanístic
d’ordenació del subsòl a la rambla de la Marina,
núm. 191, al barri de Bellvitge.
Acord 16

Dictamen pel qual es proposa ratificar el
conveni que s’ha de subscriure entre l’administració
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la
Direcció General d’Habitatge del Departament de
Medi Ambient i Habitatge i la Secretaria General
de la Joventut del Departament de la Presidència,
l’empresa Adigsa, l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat i l’empresa L’H 2010 Societat Privada
Municipal SA, que modifica l’aprovat pel Ple
municipal en data 30 de novembre de 2005.
Acord 17

Dictamen pel qual es proposa aprovar
definitivament l’Ordenança d’obres i instal·lacions
informatives de promoció i/o d’identitat empresarial
en el Districte Econòmic de l’entorn de l’avinguda
de la Granvia de L’Hospitalet de Llobregat,
complementària de l’Ordenança municipal de
cartelleres o tanques publicitàries i grans rètols
lluminosos.
Acord 18

Dictamen pel qual es proposa aprovar la
modificació puntual de Pla general metropolità en
dos àmbits: illa (a) delimitada per l’avinguda de
Vilafranca, de la Glòria, de l’Amistat i de Gonçal
Pons i l’illa (b) pel carrer de Rodés i passatge sense
nom, amb conveni urbanístic i suspensió de
l’atorgament de llicències.
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Serveis Municipals i Manteniment
de la Via Pública
Acord 19

Acord pel qual es proposa aprovar la
modificació de les condicions de prestació dels
serveis objecte del contracte per a la gestió dels
serveis públics de recollida de residus municipals,
neteja viària i neteja del clavegueram, adjudicat a
l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas,
SA, en el sentit d’ampliar-ne la prestació dels
serveis als diumenges i dies festius.

Medi Ambient i Sostenibilitat
Acord 20

Dictamen per ratificar el Decret 2349/06, on
es disposa l’aprovació de la convocatòria del primer
concurs de fotografia de medi ambient de
L’Hospitalet així com les bases que han de regular
l’esmentat concurs.

COMISSIÓ INFORMATIVA
PERMANENT DE SERVEIS
PERSONALS
Benestar Social i Família
Acord 21

Dictamen pel qual es proposa la creació del
Consell de Persones amb Discapacitats de
L’Hospitalet, òrgan consultiu i de participació, així
com aprovar inicialment la normativa de
funcionament.
Acord 22

Dictamen pel qual es proposa la creació del
Consell de les Dones de L’Hospitalet, òrgan consultiu
i de participació, així com aprovar inicialment la
normativa de funcionament.
Acord 23

Dictamen pel qual es dóna compte de la
comunicació del Fòrum de les Persones amb
Discapacitats i de suport de les iniciatives de les
administracions públiques d’anivellament que
permetin un major accés d’aquest col·lectiu als
habitatges de promoció pública.

el Ple municipal
CONTROL I FISCALITZACIÓ
DELS ÒRGANS DE GOVERN.
MOCIONS, PRECS I
PREGUNTES
Despatx oficial de decrets
Acord 24

Donar compte dels decrets dictats per l’alcalde
o, per delegació de l’Alcaldia, pels o per les tinents
d’alcalde i pels regidors o per les regidores delegats,
del 20 de març al 12 d’abril de 2006, i que
comprèn els números del 1785 al 2613.

Despatx oficial de la Junta de
Govern local
Acord 25

Donar compte dels acords adoptats per la
Junta de Govern local corresponents a la sessió
ordinària de 29 de març de 2006.

MOCIONS
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Acord 30

Moció per celebrar el Dia Internacional de la
Família.
Acord 32

Moció per la qual es proposa la modificació
de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre
els vehicles de tracció mecànica en l’aspecte que
fa referència a exempcions per a les persones amb
discapacitat.

URGÈNCIES
Alcaldia-Presidència
Acord 36

Dictamen de l’Alcaldia pel qual es proposa als
ajuntaments de Barcelona, Badalona, Santa Coloma
de Gramenet i Sant Adrià de Besòs, que adoptin
els acords necessaris per encomanar la gestió del
canal múltiple de la demarcació de Barcelona a la
Xarxa Audiovisual Local.

Coordinació i Economia
Acord 37

CiU, ERC
Acord 26

Moció per la qual es demana la promoció de
la llengua catalana en els mercats municipals de
la nostra ciutat.

Partit Popular
Acord 27

Moció per la qual se sol·licita a l’Ajuntament
de L’Hospitalet que en els contractes que sigui
possible es tingui en compte com a criteri de
valoració l’aplicació efectiva de polítiques d’igualtat
salarial per part de les empreses que contracten
amb aquesta Administració.

Convergència i Unió
Acord 29

Moció per la qual s’insta els mitjans de
comunicació municipals a realitzar informacions
per donar a conèixer el contingut del nou Estatut
de Catalunya.
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Expedient que es tramita per procedir a
l’aprovació de la modificació de crèdits 83/2006
en la modalitat de crèdit extraordinari.
Acord 38

Expedient que es tramita per procedir a
l’aprovació de la modificació de crèdits 81/2006
en la modalitat de crèdit extraordinari.

