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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 21 de juliol 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. Informació diversa 

 
3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 

 
4. Donar compte de l’adaptació de les seccions censals del municipi de Santa Eulàlia 

a la normativa electoral i a la del padró municipal d'habitants. 

 
5. Aprovació de la revisió del padró habitants a 1 de gener de 2022 

 
6. Declaració d'inhabilitat del mes d'agost per a determinades tramitacions 

 
7. Aprovació inicial de la desafectació de domini públic d'un tram del camí de la 

Campinya a Can Gafa 
 

8. Aprovació de la primera addenda al conveni de cooperació interadministrativa 

entre l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i el consorci Besòs Tordera relatiu 
al servei de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram  

 
9. Modificació de Crèdit 11/2022: Transferència de Crèdit diferents àrees de 

despesa equipament del Rieral 
 

10. Modificació de Crèdit 12/2022: Suplement de crèdit finançat amb baixes per 
anul·lació: Transport Escolar 

 

11. Modificació de Crèdit 14/2022 Crèdit Extraordinari i Suplement de Crèdit 
finançat amb RTDG 

 
12. Aprovació Relació Llocs de Treball 

 
13. Declaració institucional del 28 de juny de 2022, Dia Internacional de l’Orgull o 

per a l’Alliberament LGBTI+ 
 

14. Moció de suport als Jutges de Pau 
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15. Moció de suport a les mesures de convivència entre el tràfic rodat i les persones 
vianants de Santa Eulàlia de Ronçana en el seu tram comercial. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

16. Moció que presenta el grup municipal Ser-CP, que reclama al Departament 
d'Educació una inversió definitiva per al nou edifici de l'Escola d'Educació Especial 

Can Vila  

 
16.Afers urgents i sobrevinguts 

 
17. Precs i preguntes 

 
Santa Eulàlia de Ronçana, 18 de juliol de 2022 

 
Santa Eulàlia de Ronçana, 18 de juliol de 2022 

 

L’Alcalde, 
 

 
 

Francesc Bonet Nieto 
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