ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sala de Plens
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 28 de gener de 2019, 19.00 h
2a convocatòria: 30 de gener de 2019, 19.00 h
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 17 de desembre de 2018
2. Donar compte del Decret d'Alcaldia de la pròrroga del pressupost
3. Donar compte de la constitució d'un nou grup municipal de PODEMOS MOLLET i de la
designació de nous portaveus municipals del grup municipal de CANVIEM MOLLET
4. Modificació de la composició de les comissions informatives, comissions de seguiment i
Comissió Especial de Comptes
5. Modificació del règim de dedicacions dels regidors municipals i donar compte de les
assignacions del nou grup municipal de PODEMOS
6. Ratificació del conveni de l'IME
7. Aprovació del conveni entre els ajuntaments de Mollet del Vallès i de Martorelles pel
manteniment de l'enllumenat públic de la passera Mollet-Martorelles
8. Aprovació d'una proposta relativa al canvi d'ús dels locals
9. Aprovació d'una proposta sobre el poble saharauí
10. Aprovació d'una proposta sobre la protecció dels marges dels camins de Gallecs
11. Aprovació d'una proposta per exigir al Govern l'aprovació immediata de la regulació
dels preus abusius dels lloguers d'habitatges
12. Aprovació d'una proposta per l'augment i reutilització d'espais i elements de mobiliari
urbà per tal de facilitar la difusió d'actes i activitats de les entitats de la ciutat
13. Aprovació d'una proposta per garantir la preservació d'elements arquitectònics de
l'edifici del Tabaran
14. Mocions d'urgència
15. Precs i Preguntes
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L'ALCALDE
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