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ajuntament@laroca.cat
www.laroca.cat

MSA/APG
Exp.: PLE2021/9
Ass.: convocatòria Sessió Plenària ordinària

Us comunico que l’alcalde, per decret d’alcaldia d’avui mateix, ha resolt convocar
sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per videoconferència,
30 de setembre de 2021, a les 20.00 hores, a la qual quedeu convocat
ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 22 de de
juliol de 2021
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
B.1- Aprovació de les festes locals per a l’any 2022
B.2- Aprovació de la comunicació corresponent a la successió del contractista que
porta el servei de subministrament d’aigua potable a favor d’Agbar
B.3- Aprovació de l’autorització de compatibilitat d’una funcionària municipal en règim
laboral per la realització d’una activitat en l’àmbit privat
B.4-Resolució de les al·legacions presentades contra l’aprovació inicial de la
modificació de la plantilla de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
B.5- Declarar deserta la licitació de la contractació del servei de recollida i gestió de les
fraccions rebuig, orgànica i voluminosos dels residus municipals del municipi de la
Roca del Vallès
B.6- Aprovació de la liquidació del contracte gestió del servei d’escola bressol de la
Torreta
Àrea de Serveis Econòmics
B.7- Aprovació Reconeixement Extrajudicial de Crèdit – Factura ABS Informàtica SL Import 3.357,75 euros.
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B.8- Aprovació de la modificació de la codificació pressupostària d’un projecte
d’inversions.
B.9-Aprovació de la Proposta de la modificació del calendari fiscal pel cobrament de
les taxes del mercat setmanal del 2n, 3r i 4rt Trimestre 2021.
B.10- Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de l’any
2020.
Àrea de Territori i Sostenibilitat
B.11- Aprovació de l’acta de delimitació entre els municipis de Dosrius i la Roca del
Vallès.
Àrea de Servei i Atenció a les Persones
B.12- Creació de les Comissions de seguiment del contracte que té per objecte el
Servei de les Escoles Bressol Municipals Mocions.
Mocions
B.13- Moció presentada pel grup municipal socialista, per reclamar la recuperació de la
partida d’inversió per a la construcció d’un nou casal d’avis a la Roca centre.
C) Control Gestió municipal
C-1 Resolucions d’Alcaldia
C-2 Informacions d’Alcaldia
C-3 Precs i preguntes
Segon. Ordenar que Secretaria comuniqui aquesta convocatòria a tots els membres de
la Corporació i que hi adjunti còpia de l’esborrany de les actes a aprovar.

Així mateix, us adjunto còpies dels dictàmens i còpia de l’acta a aprovar, i us informo
que els corresponents expedients estan a la vostra disposició a les dependències de
secretaria.
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