ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sessió telemàtica
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 28 de juny de 2021, 18:20 hores
2a convocatòria: 30 de juny de 2021, 18:20 hores
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 31 de maig de 2021.
2. Derogació i aprovació de les noves bases reguladores específiques de subvencions per a
projectes educatius.
3. Concertació d'una operació de tresorería amb Caixa d'Enginyers.
4. Regularització jurídico-patrimonial del solar de l'Institut de Mollet situat a avinguda de
Burgos, 96.
5. Constitució, adhesió i aprovació dels estatuts de l'Associació de Municipis de l'Arc
Metropolità.
6. Aprovació d'una proposta per commemorar el 28 de juny, Dia Internacional de
l'Alliberament o Orgull LGTBI+.
7. Aprovació d'una proposta sobre el desplegament de les instal·lacions d’energia renovable
a Catalunya.
8. Aprovació d'una proposta per instar el Govern de l’Estat a ampliar la suspensió de
l'aplicació de les regles fiscals als ens locals als anys 2022 i 2023.
9. Aprovació d'una proposta sobre la reactivació de les convocatòries de la Llei de millora
de barris.
10. Mocions d'urgència.
11. Precs i Preguntes.
12. - Petició d'una reunió urgent amb els hortolans de Gallecs.
13. - Prec sobre la naturalització d'espais.
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