
 
 

El ple municipal de novembre se celebra demà  
 

La sessió plenària, que tindrà lloc a la Casa de la Vila, es podrà seguir 
telemàticament en directe pel  canal de Youtube de l’Ajuntament  i 
el elprat.tv. 

 

El ple municipal ordinari del mes de novembre tindrà lloc demà, dimecres dia 9, 
a partir de les 18 h.   

La sessió plenària, que tindrà lloc a la Casa de la Vila, es podrà seguir 
telemàticament en directe pel  canal de Youtube de l’Ajuntament  i el elprat.tv. A 
més,  en finalitzar el ple, es podrà accedir a la videoacta corresponent, que 
constarà del vídeo del ple subtitulat. La videoacta es podrà consultar tant al canal 
de Youtube de l’Ajuntament com a l’espai web actes.elprat.cat. 

 

L’ORDRE DEL DIA de la sessió és aquest: 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.- 

 
I.- PART RESOLUTIVA 

 
C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
  

Oficina Pressupostària 
2.- Autorització de despesa plurianual per a l'execució del projecte de nova 
residència assistida i centre de dia per a la gent gran (exp. 39908/22).- 
  

Gestió Tributària 
3.- Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals, de preus 
públics, i de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, exercici 
2023 (exp. 23923/22).- 
  

Recursos Humans 
4.- Suspensió parcial de l'Acord de condicions de treball de l'Ajuntament del 
Prat de Llobregat (exp. 26912/22).- 
  

Contractació i Compres 
5.- Licitació del contracte de serveis de gestió integral i funcionament de les 
escoles bressols municipals La Blaveta, Cabusset i Sol Solet, 3 lots (exp. 
34628/22).- 
  



 
 
Sistemes i Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions 
6.- Aprovació Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament (exp. 36731/22).- 
  

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I 
CIUTADANIA 
  

Espai Públic 
7.- Aprovació definitiva del Projecte de nova residència assistida i centre de dia 
per a la gent gran del Prat de Llobregat (exp. 31590/22).- 
  

Habitatge 
8.- Aprovació inicial del Reglament del Registre de sol·licitants d'habitatge amb 
protecció oficial (exp. 32492/21).- 
  

Assumptes sense dictaminar 

Oficina Pressupostària 
9.- Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 
econòmic de 2023 (exp. 36279/22).- 

Recursos Humans 
10.- Aprovació inicial de la plantilla i del catàleg retributiu de llocs de treball, any 
2023 (exp. 38934/22).- 

  

Assumptes sobrevinguts 

 
II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ 

 
Alcaldia 
11.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i 
tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, 
des de l'últim Ple.- 

12.- Presa de coneixement de l'informe de morositat corresponent al tercer 
trimestre de 2022 (exp. 14358/22).- 

  

DECLARACIONS I MOCIONS 
13.- Moció referent a les aportacions de la Generalitat de Catalunya als 
Consorcis dels espais naturals del Baix Llobregat.- 
14.- Moció relacionada amb la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) del moviment 
"Regularización Ya" per una regularització extraordinària de persones migrants 
a l'Estat Espanyol.- 

 15.- PRECS I PREGUNTES. 


