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Ref. Exp.: 8/2021/PLE

Convocatòria sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 27 de maig 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 27 de maig 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 abril-2021.-

4.-  Designació de la Interventora tècnica de la liquidació de la Concessió del Servei 
d'abastament d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès.-

5.-Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant 
Quirze del Vallès, en relació al Sector E de Can Canals.-  

6.- Aprovació inicial modificació del Reglament Orgànic Municipal.-

7.- Aprovació inicial modificació del Reglament de Participació Ciutadana.-

8.-Modificació Plantilla 2021.-

9.-Adjudicació del contracte del servei de neteja d’edificis i escoles municipals de Sant 
Quirze del Vallès.-

10.-Modificació pressupostària 8/2021 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 
finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per import de 34.000,00 
euros.-

11.- Moció presentada per Junts-ERC-AM, a favor del ple reconeixement dels drets de 
les persones trans* i en suport d'una llei trans estatal.- 

12.- Moció presentada per Junts-ERC-AM, sobre l'erradicació de la pobresa menstrual a 
Sant Quirze del Vallès.- 

13.-  Moció presentada per Junts-ERC-AM, per declarar Sant Quirze del Vallès municipi 
amic de la lactància materna.-
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14.- Moció presentada per JUNTS, per debatre sobre l'eradicació de la pobresa 
menstrual a Sant Quirze del Vallès.-

15.- Moció presentada per JUNTS, per a tenir "Un Sant Quirze Zero Amiant".-

16.- Moció presentada per JUNTS, en favor d'un major protagonisme de la petita i mitjana 
empresa en el repartiment dels Fons Europeus.-

17.- Precs i preguntes.-
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