Ref. Exp.: 21/2020/SQALC
Certificat d’acord de Ple
PERE GALLEGO CAÑIZARES, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès,
CERTIFICO
Que la sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 27/02/2020, va adoptar l’acord que
literalment transcriu a continuació:

ANTECEDENTS
Atès que el govern es va constituir formalment en sessió plenària el 4 de Juliol de 2019, en la qual,
es va aprovar el cartipàs municipal amb la delegació de funcions i organització interna per dur a
terme de la forma més òptima i eficient el programa de govern d’acord amb el suport rebut per
sufragi universal a Sant Quirze del Vallès a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019.
Atès que és voluntat del govern municipal donar compte al Ple del contingut d’aquest Pla que es
recull en el document annex.
Atès que pel mandat 2019 - 2023 s’ha elaborat el Pla d’Actuació Municipal 2020 - 2023 que conté
231 actuacions que s’iniciaran, s’executaran o finalitzaran en el transcurs del present mandat.
Atès que el govern municipal ha donat el vistiplau a la proposta d’acord per a la comissió
informativa donar compte al Ple Municipal del Pla d’Actuació Municipal 2020 - 2023, a la darrera
sessió de 20 de gener de 2020.
Atès que la resolució de l’Alcaldia aprovada al Ple Extraordinari de 4 juliol de 2019, d’aprovació de
l’organització de l’administració municipal executiva, en el seu acord sisè, s’aprova l’organigrama
del Govern municipal pel mandat 2019-2023, el qual atribueix les competències sobre organització,
planificació estratègica i transparència a l’Àrea de Presidència.
Aquesta Comissió Informativa, a proposta de l’Alcaldia, proposa el següent.

FONAMENTS DE DRET
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De conformitat amb el capítol II del títol II, títol V i el títol VI de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, relatius,
respectivament, al Dret a una bona administració i a uns serveis públics de qualitat i als
principis generals del govern obert i la participació ciutadana en l’elaboració de
disposicions generals.
Ateses les previsions del Capítol IV del Reglament Orgànic Municipal, i de conformitat
amb l’article 21.1. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer.- Donar-se per assabentat del contingut del Pla d’Actuació Municipal 2020 – 2023,
recollit en el document que s’incorpora com a annex.
Segon.- Publicar el document “Pla d’Actuació Municipal 2020 – 2023” al portal de
transparència del web municipal.
Tercer.- Fer públic el contingut Pla d’Actuació Municipal 2020 – 2023 per a coneixement
del conjunt de la ciutadania.

I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra.
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,

Pedro A. Gallego Cañizares
Serveis Jurídics - Tècnic d'Administració
General
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 28/02/2020 a les 16:32:27

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 28/02/2020 a les 22:04:28
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