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Ref. Exp.: 9/2021/PLE

Convocatòria sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 29 de juny de 2021

 

TAULER D’EDICTES

Es comunica que el Ple de l’Ajuntament es troba convocat amb la finalitat de realitzar sessió 
ordinària, el dia 29 de juny de 2021 a les 18:30 hores a la sala de sessions habilitada, situada 
a la Sala Salut Pastor de l’edifici de La Patronal, edifici situat a l’avinguda Pau Casals, 86, 
amb entrada pel C. Barcelona, 65, amb l’ordre del dia següent: 

  1.- Aprovació acta.-

  2.- Informes de Presidència.-

  3.- Donar compte de decrets maig-2021.-

4.-  Donar compte novació del contracte de compravenda de dues finques de El 
Castellet amb COMU Sant Quirze del Vallès, S.L.U.-

5.- Donar compte acord de la Comissió Permanent de Nomenclatura de Vies Públiques 
d’aprovació de les bases d’actuació del procés obert i participatiu per escollir el nom de 
l’equipament municipal de la Biblioteca.-

6.- Modificació horari Comissió Informativa de Preparació dels Assumptes del Ple.-

7.-Modificació Fons Ajuts Socials – ajuts mèdics.- 

8.- Aprovació inicial de l’Ordenança municipal d’instal·lacions d’autoconsum d’energia 
fotovoltaica de Sant Quirze del Vallès.- 

9.- Declaració d’especial interès o utilitat municipal les obres d’adequació d’espais 
d’ESO, 2a fase, a l’Institut Escola Onze de Setembre.- 

10.-Aprovació inicial de la modificació pressupostària 9/2021 de suplements de crèdit, 
finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per import total de 
190.000,00 euros.-

11.-Adjudicació del contracte de servei de manteniment del verd urbà, espais periurbans 
i medi natural de Sant Quirze del Vallès, lots 1, 2, 3, 4 i 5.-

12.-Desestimar al·legacions i aprovar definitivament canvi de forma de gestió servei 
escola bressol municipal.- 
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13.-Moció presentada per Junts-ERC-AM, contra la judicialització de les 
remunicipalitzacions del servei essencial d'aigua pública a Catalunya.- 

14.-Moció presentada per Junts-ERC-AM, per la reparació i restitució de la memòria de 
les acusades de bruixeria.- 

15.- Moció presentada pel PSC-CP, en relació amb la conferència sobre el futur d'Europa 
al món local.-

16.- Precs i preguntes.-
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