
 
 
 
 
 

Ple de caràcter ordinari 
Dia: 26 de maig de 2021 

Hora: 19:00 hores 
 
 
Us convoco a la sessió de caràcter ordinari del Ple de l’Ajuntament que es farà el 
dia 26 de maig de 2021, a les 19:00 hores, a la Sala Polivalent, per tractar els 
següents punts: 

 
- ORDRE DEL DIA- 

 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió del ple de data 29 d’abril de 2021 
 

2. Prp2021/642 aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 
9/2021 

 
3. Prp2021/630 donar compte de l’informe d’intervenció trimestral respecte del 

pagament de factures del primer trimestre de 2021 
 

4. Prp2021/668 aprovació de la pròrroga de la contractació del servei de 
neteja viària al municipi de palau-solità i plegamans, lot 2, exp. 2019/34-
8784. 

 
5. Prp2021/673 aprovació de la pròrroga de la contractació del servei de 

recollida de fibrociment a la via pública i al medi natural al municipi de 
palau-solità i plegamans, lot 4, exp. 2019/34-8784. 

 
6. Prp2021/670 aprovació de la pròrroga de la contractació del servei de 

deixalleria al municipi de palau-solità i plegamans, lot 3, exp. 2019/34-8784. 
 

7. Prp2021/666 aprovació de la convocatòria i bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions en règim de competència competitiva 
adreçades a la compra de bicicletes o altres vehicles de tracció humana. 

 
8. Prp2021/656 proposta de l’àrea tècnica i aprovació definitiva del reglament 

de les prestacions econòmiques de caràcter social de l’ajuntament de 
palau-solità i plegamans 

 
9. Prp2021/658 aprovació del protocol intern per a l’abordatge de 

l’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat de gènere i orientació 
sexual en l’àmbit laboral de l’ajuntament de palau-solità i plegamans 

 



 
 
 
 
 
 

10. Prp2021/655 petició declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens 
del municipi de palau-solità i plegamans segons la llei 11/2020, de 
contenció de rendes de lloguer d’habitatges 

 
11. Prp2021/695 nomenament vocal consell municipal d'escoles 

bressol 
 

12. Prp2021/643 moció que presenten els grups municipals d'erc-am i jxpsip-
junts, en data 11 de maig de 2021, amb l’adhesió dels grups municipals 
psc-cp, ciutadans i primàries, sobre la pobresa menstrual 

 
13. Prp2021/694 moció que presenta el grup municipal de primàries, en data 

19 de maig de 2021, per instar al govern espanyol en l’agilització dels 
tràmits de concessió dels nie, residència provisional i permís temporal de 
treball per als menors no acompanyats. 

 
14. Prp2021/626 donar compte de les resolucions emeses per l'alcaldia i acords 

de la junta de govern local des de l'última sessió plenària 
 

15. Propostes d’urgència 
 

16. Precs i preguntes 
 
 
L’alcalde 
Oriol Lozano Rocabruna 
Palau-solità i Plegamans, 20 de maig de 2021 


