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Ref. Exp.: 13/2021/PLE

Convocatòria sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 30 de setembre 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 30 de setembre de 2021 a les 18:30 hores a la sala de sessions 
habilitada, a la Sala Salut Pastor de l’edifici de La Patronal, edifici situat a l’avinguda de 
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 juliol i agost de 2021.-

4.-  Donar compte acord de Junta Govern Local aprovació quadre sancions Ordenança 
Circulació.-

5.- Comissió d'estudi del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a 
Sant Quirze del Vallès.- 

6.-  Adhesió al manifest “Afganistan: per una vida digna i en llibertat” elaborat per l’entitat 
Ca La Dona.-

7.-  Nova denominació de la Biblioteca: Marcel Ayats.-

8.- Aprovació del Compte General de 2020.-

9.- Autoritzar a la Sra. Mònica López Lobato la compatibilitat per a activitat privada.-

10.- Modificació Catàleg Llocs de Treball – 2021 (Cap d’Àrea i Cap de servei de nova 
creació).-

11.-Modificació del contracte de gestió del servei de recollida selectiva de residus, neteja 
dels espais públics i gestió de la deixalleria del municipi de Sant Quirze del Vallès.- 
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12.- Pla d’actuació de l’Àrea de Bàsica de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès.-

13.- Modificació del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.- 

14.-Moció presentada per C's, para el cumplimiento de las resoluciones del TSJC en 
materia de equidad lingüística.- 

15.- Moció presentada per JUNTS, per demanar la llibertat del president Carles 
Puigdemont.- 

16.- Precs i preguntes.-
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