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Sessió plenària ordinària 30 de març de 2023 

 

ORDRE DEL DIA 
 
A) Assumptes de tràmit 

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 26 de gener 

de 2023.   

 

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 
Mocions 

B.1. Moció per un equipament municipal digne per les entitats roqueroles, 

presentada per l’Associació Juvenil La Belluga Roquerola. 

 

Àrea de Serveis Econòmics 
B.2. Aprovació de la proposta de la modificació del calendari fiscal pel cobrament de 

les taxes del mercat setmanal del 1r, 2n, 3r i 4t Trimestre 2023.   

B.3. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit (rec) de la liquidació del 

Conveni de Gestió de Centres de la Gent Gran de l’exercici del 2020 i del Conveni 

del SAD dels exercicis del 2020 i 2021. 

 

Àrea de Territori i Sostenibilitat 
B.4. Aprovació inicial del projecte d’obres previstes al projecte executiu per a la 

renovació del col·lector unitari del carrer Costa Brava al nucli de la Torreta, al terme 

municipal de la Roca del Vallès. 

B.5. Comunicació per part d’Agbar (Sociedad General de Aguas de Barcelona), 

concessionària del servei de proveïment d’aigües del municipi de la Roca del Vallès, 

de la necessitat de l’execució de certes obres de conservació i manteniment 

contingudes al document “memòria valorada per a la conservació i ampliació de les 

infraestructures, execució d’obres de reparació i obres de reposició al t.m de la Roca 

del Vallès (Vallès Oriental)”. 
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B.6. Aprovació inicial del projecte d’obres previstes al projecte d’adequació de la 

instal·lació de l’enllumenat públic de la urbanització Sant Carles, al terme municipal 

de la Roca del Vallès. 

B.7. Aprovació inicial del projecte d’obres ordinàries d’obertura, accés i ajust 

d’alineacions a dos trams del Passatge Espanya, al terme municipal de la Roca del 

Vallès. 

B.8. Aprovació inicial dels noms i de la numeració dels carrers corresponents a l’any 

2023 (carrerer municipal). 

B.9. Aprovació de la proposta d’addenda al conveni de cooperació 

interadministrativa entre l’ajuntament de la Roca del Vallès i el consorci Besòs-

Tordera per a la gestió del manteniment i neteja de la xarxa de clavegueram. 

B.10. Aprovació inicial del projecte d’obres previstes al projecte de renovació del 

col·lector d’arribada a l’edar de la Urbanització “La Pineda”, al terme municipal de la 

Roca del Vallès. 

B.11. Aprovació de la modificació del conveni d’encàrrec de gestió existent entre el 

Consell Comarcal del Vallès oriental i l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 

 

C) Control Gestió municipal 
C.1-   Dació de compte de l’Informe de Tresoreria i Intervenció del Període Mig de 

Pagament i Morositat 4T 2022.  

C.2-   Resolucions d’Alcaldia 

C.3-  Informacions d’Alcaldia 

C.4-   Precs i preguntes 
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