ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sala de Plens
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 19 de desembre de 2016, 19.00 hores
2a convocatòria: 21 de desembre de 2016, 19.00 hores
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de Mollet del Vallès per l'exercici
2017, de la plantilla i de la relació de llocs de treball
3. Aprovació de la rectificació de les retribucions de les gerents de l'IME i la Fundació
Abelló
4. Ratificació del conveni interadministratiu del servei de Taxi
5. Ratificació de la sol·licitud de tramitació de les Normes de planejament urbanístic de
Mollet del Vallès
6. Determinació de la part variable del cànon de Ca n'Arimon
7. Aprovació d'una proposta de cessió d'unes dependències de l'INSS a l'ICS a Mollet del
Vallès
8. Aprovació d'una proposta per decidir des de Catalunya i el Vallès com solucionar les
necessitats de mobilitat
9. Aprovació d'una proposta per a la realització d'un estudi per implantar zones de vianants
al centre de la ciutat
10. Mocions d'urgència
11. Precs i Preguntes

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma03-01]
L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
13/12/2016

Codi de verificació: 5162b75e-1f90-46b0-a71a-3e2fad66df09
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès
que el codi segur de validació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de l’Ajuntament
(https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
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