Ref. Exp.:

9/2020/PLE

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 30 de juliol de 2020

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 juliol de 2020 a les 18:30 hores, per mitjans telemàtics, amb
l’ordre del dia següent:
1. Aprovació actes.
2. Informes de Presidència.
3. Donar compte decrets juny-2020.
4. Donar compte dels decrets mesures Covid-19.
5. Donar compte sentència apel·lació a recurs 366/2012 relatiu aparcament Plaça de la
Vila.
6. Informes segon trimestre 2020, en relació a l'establert en els articles quatre i cinc de la
Llei 3/2014.
7. Aprovació de les tarifes de l’Escola Bressol Municipal “El Patufet”, curs 2020-2021.
8. Aprovació proposta d’oferta formativa, programes i preus públics pel curs 2020-2021
de l’Escola Municipal d’Adults l’Olivera.
9. Aprovació de les tarifes de l’Escola Municipal de Música Can Barra. Curs 2020-2021.
10. Modificació del Contracte de recollida selectiva dels residus municipals, neteja dels
espais públics i gestió de la deixalleria del municipi de Sant Quirze del Vallès.
11. Adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP).
12. Verificació Text Refós Modificació Puntual de les NNUU del PGO de Sant Quirze del
Vallès (articles 143,146 i 285).
13. Festes locals 2021.
14. Modificació Plantilla 2020.
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15. Aprovació del Conveni de participació conjunta a la xarxa de ciutats Eurocities entre
els municipis del sistema urbà de Terrassa.
16. Moció presentada pel PSC-CP, sobre la participació del món local en la gestió dels
fons provinents del Pla de Recuperació per a Europa, Next Generation EU.
17. Moció presentada pel PSC-CP, en relació a la gestió sanitària de la Generalitat de
nous brots de la Covid-19 als municipis.
18. Moció presentada per Junts-ERC-AM, per demanar el posicionament en contra de la
pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7 i la recuperació de
la titularitat i possessió pública d'aquestes infraestructures viàries.
19. Moció presentada per Junts-ERC-AM, per demanar a les administracions de l'Estat,
Govern de l'Estat Espanyol i Diputació de Barcelona transferència econòmica d'urgència
per fer front a la crisi econòmica i social de la Covid-19.
20. Moció presentada per Junts-ERC-AM, per demanar la investigació de la implicació de
Felipe González en la creació i funcionament dels GAL .
21. Moció presentada per C's, para hacer de Sant Quirze del Vallès un pueblo seguro.
22. Moció presentada per C's, para instalar grifos automáticos en los lavabos de las
dependencias y establecimientos municipales.
23. Moció presentada per JUNTS, per a la supressió del cablejat aeri a Sant Quirze del
Vallès.
24. Precs i preguntes.

CPISR-1 C Vanessa Pérez Moya
Secretària accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 27/07/2020 a les 14:04:53
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