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    Sr/Sra. LURDES GIMENO MASPONS  

 

 

 

CONVOCATÒRIA DE PLE 

 

Per la present se us convoca a la sessió de caràcter Ordinari a celebrar pel ple de la 

Corporació, el proper dia 31 de març de 2022, a les 19:00, a la Sala Pau Casals de la 

Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, per tal de tractar dels assumptes que 

s’expressen en l’ordre del dia que es detalla, tot pregant-vos que cas de no poder-hi 

assistir ho justifiqueu amb la deguda antelació a aquesta Alcaldia. 

 

Ordre del dia: 

 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

 

2. Presa de possessió d'un regidor del grup municipal d’Independents-ERC 

 

3. Informació diversa 

 

4. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 

 

5. Resolució al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de les NOFC de 

l'escola bressol l'Alzina 

 

6. Aprovar l’addenda al conveni de desplegament de l’atribució de l’exercici de 

la competència de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de gestió dels 

residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió dels 

Residus del Vallès Oriental 

 

7. Donar Compte Ple de la Liquidació Pressupost 2021 SET COMUNICACIÓ 

 

8. Donar compte liquidació del pressupost 2021 Ajuntament 

 

9. Modificació de Crèdit 3/2022: Crèdit Extraordinari i Suplement de Crèdit 

finançat amb RTDG 

 

10. Increments salarials 2022 

 

11. Mocions: 

 

11.1. Aprovar la Declaració de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments 

Solidaris amb el poble Sahrauí i de la Federació d’Associacions Catalanes 

amigues del poble Sahrauí en Suport al Dret d’Autodeterminació del 

Poble Sahrauí, que presenta el grup municipal d’Independents-ERC 

 

11.2. Moció municipal en defensa del reconeixement de l’autogovern del 

Sàhara Occidental i de les polítiques de cooperació local amb el poble 

sahrauí, que presenta el grup municipal SER-CP. 

 

12. Afers urgents i sobrevinguts 

http://www.ser.cat/
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13. Precs i preguntes 

 

 

Santa Eulàlia de Ronçana, 28 de març de 2022 

 

L’Alcalde, 

 

 

 

Francesc Bonet Nieto 

http://www.ser.cat/

