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Ref. Exp.: 4/2021/PLE

Convocatòria sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 25 de març 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 25 de març de 2021 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 febrer-2021.-

4.- Donar compte al Ple de la Corporació del decret núm. 202101198 de data 19 de març 
de 2021 d’aprovació de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2020.- 

5.-  Ratificar decret Alcaldia al·legacions recurs especial licitació neteja edificis i escoles 
municipals.- 

6.- Aprovació per Ple del Pla per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere.- 

7.- Acord de retroacció d’actuacions en compliment de la Resolució 49/2021 del Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic.-

8.- Proposta de concessió del Premi Mussol i Premi Mussolada de Sant Quirze 2021.- 

9.- Aprovació expedient i inici de la licitació per a la contractació del servei de 
manteniment del verd urbà, espais periurbans i medi natural de Sant Quirze del Vallès.- 

10.-  Modificació de l’Ordenança municipal reguladora del sistema de tarificació social del 
transport públic municipal en autobús de Sabadell a Sant Quirze del Vallès – aprovació 
inicial.-

11.- Moció presentada per Junts-ERC-AM, per declarar Felip VI persona non grata i 
declarar Sant Quirze del Vallès com a municipi republicana i antimonàrquica.- 

12.-  Moció presentada pel PSC-CP, de mesures per evitar talls de llum i baixades de 
tensió, i millorar la supervisió i manteniment del subministrament elèctric.-

13.- Moció presentada pel PSC-CP, amb motiu de la defensa del feminisme.- 
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14.- Moció presentada pel PSC-CP, per la visibilització de la dona i el moviment LGTBI 
en l'esport.-

15.-  Moció presentada per JUNTS,  per aconseguir que el nostre municipi torni a tenir 
tots els arbres que hem perdut aquests últims anys.-

16.- Precs i preguntes.-
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