Actualitat

Imatge d'un moment de la sessió plenària celebrada el 30 de juny de 2020.

Acords del Ple ordinari del 30 de juny de 2020
Dimecres 1 de juliol de 2020

La sessió es va iniciar amb la lectura de la Declaració institucional de la Diputació de Barcelona amb motiu del
Dia Internacional de l’orgull LGTBI+:
https://www.diba.cat/documents/133999494/325049184/Declaracio%CC%81+Institucional+Dia+Orgull+LGTBI%2B+(002).pdf/521a9663
7085-4ece-9643-27f78facbc69.
Aprovació d’actes anteriors. El Ple va aprovar per unanimitat les actes anteriors corresponents a la sessió
extraordinària de 9 de juny de 2020 i ordinària de 26 de maig de 2020.
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 534/2020, de 30 de maig. El Ple va donar compte del contingut del
decret pel qual s’aprova la personació de l’Ajuntament com a acusació particular en el procediment judicial de
Diligències Prèvies núm. 289/2020 tramitat en el Jutjat d’Instrucció número 2, o en qualsevol dels jutjats que
derivi, pels aspectes que afectin o puguin afectar la Corporació.
Aprovació inicial de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora de la circulació de vianants i de
vehicles de Castellar del Vallès. El Ple va aprovar inicialment per unanimitat la modificació de l’article 11 de
l’ordenança reguladora de la circulació de vianants i de vehicles de Castellar del Vallès. El nou redactat estableix
que la velocitat màxima genèrica en vies urbanes es redueixi dels 40 als 30 quilòmetres per hora per a tot tipus
de vehicles, a excepció de la ronda de les rondes de Llevant i de Tolosa i dels carrers de la Garrotxa i del Bages,
on la velocitat màxima continuarà sent de 50 km/h.
Aprovació de la primera pròrroga del contracte per a la concessió de la gestió del servei públic a l’Escola
Bressol Municipal El Coral en favor de Suara Serveis SCCL. El consistori va aprovar per unanimitat la primera
pròrroga del contracte de concessió del servei públic local de l’Escola Bressol Municipal, adjudicat a l’empresa
Suara Serveis SCCL, per un període de dos anys, entre l’1 de setembre de 2020 fins al 31 d’agost de 2022.
Aprovació de la segona pròrroga del contracte per a la concessió de la gestió del servei públic a l’Escola
Bressol Municipal Colobrers en favor de Suara Serveis SCCL. El consistori va aprovar per unanimitat la
segona pròrroga del contracte de concessió del servei públic local de l’Escola Bressol Municipal, adjudicat a
l’empresa Suara Serveis SCCL, per un període de dos anys, entre l’11 de setembre de 2020 fins al 10 de
setembre de 2022.
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