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Ref. Exp.: 23/2019/PLE

Convocatòria sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 28 de novembre de 2019

TAULER D’EDICTES

Es comunica que el Ple de l’Ajuntament es troba convocat amb la finalitat de realitzar 
sessió ordinària, el dia 28 de novembre de 2019 a les 19:30 hores a la sala de sessions 
habilitada a la planta baixa del Casal de Cultura, C. Nou, 10, amb l’ordre del dia següent: 

1.- Aprovació actes.-

2.- Informes de Presidència.-

3.- Donar compte de decrets.-

4.- Informes tercer trimestre 2019, en relació a l’establert en els articles quatre i cinc de la 
Llei 3/2014.-

5.- Ratificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, acord aprovat 
pel Govern de la Generalitat el 10 de juliol de 2018 i publicat al DOGC el 12 de juliol.-

6.- Creació de la Mesa de l'Habitatge de Sant Quirze del Vallès.-

7.- Reconeixement jubilacions 2019.-

8.-  Modificació representant Ajuntament en Assamblea de la Xarxa Local de Consum.-

9.-  Adequació lloc de treball assessor jurídic-lletrat/da.-

10.- Modificació catàleg llocs de treball – 2020.-

11.-  Modificació pressupostària núm. 13/2019 per suplement de crèdits.-

12.- Delimitació termes municipals de Sant Quirze del Vallès i Rubí.- 

13.- Moció presentada per C’s, para que la feria de la Festa Major de Sant Quirze del 
Vallès reserve unas horas sin ruidos ni luces para facilitar la participación de niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos con trastorno del espectro autista y TDAH.-

14.- Moció presentada per C’s, para la defensa de la igualdad de trato entre las parejas 
de hecho y los matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad.-

15.- Prendre coneixement de la renuncia de la regidora Sra. Roser Costa Sola.-

16.- Precs i preguntes.-
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