Ple municipal del Prat del mes de març
El ple municipal ordinari del mes de març tindrà lloc demà, dimecres dia 3, a
partir de les 18 h. Es farà amb el suport de mitjans telemàtics. Presencialment,
assistiran al Saló de Plens de l’Ajuntament del Prat l’alcalde i portaveus dels
diferents grups municipals, mentre que la resta de regidors i regidores hi
participaran telemàticament.
El ple telemàtic es retransmetrà per streaming a través de ElPrat.tv.
L’ordre del dia complet de la sessió és el següent:
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA,
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

SEGURETAT

CIUTADANA

I

Habitatge
2.- Aprovació inicial de les bases reguladores específiques per a la concessió
de subvencions per a la inclusió d'habitatges al programa de la Borsa de
mediació per al lloguer social, any 2021 (exp. 1696/21).
3.- Aprovació inicial de les bases reguladores específiques per a la concessió
de subvencions per al pagament del lloguer social, any 2021 (exp. 3630/21).
4.- Sol·licitud a l'AMB de declaració del terme municipal com àrea amb mercat
d'habitatge tens (exp. 6504/21).
Recursos Humans
5.- Ratificació del decret d'Alcaldia DEC/1105/2021, de 16 de febrer (exp.
3644/21).
Policia Local
6.- Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de circulació de vehicles i
vianants (exp.3764/20).

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ
Alcaldia
7.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes
d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, adoptats
des de l'últim Ple.
8.- Donar compte de l'informe de morositat, quart trimestre de 2020 (exp.
10806/20).
9.- Donar compte de l'informe d'Intervenció de les resolucions adoptades pel
president de l'entitat local contraris a les seves objeccions (5137/21).
DECLARACIONS I MOCIONS
10.- Declaració institucional amb motiu del Dia internacional de les Dones 2021.
(exp. 4144/21).
11.- Declaració institucional en defensa dels Espais Naturals del Delta del
Llobregat (exp. 6848/21).
12.- Declaració institucional sobre el reforçament i l'actualització del Pacte
Antitransfuguisme (exp. 6873/21).
13.- Moció sobre el control de preus del lloguer.
14.- Moció en suport i per l'alliberament de Pablo Hasél.
15.- Moció per demanar l'indult de Pablo Hasél i per defensar la llibertat
d'expressió.
16.- Moció de suport a las forces de seguretat i als comerços de Barcelona.
17.- PRECS I PREGUNTES.

