ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sala de Plens
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 30 de setembre de 2019, 19.00 hores
2a convocatòria: 2 d´octubre de 2019, 19.00 hores
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Donar compte dels informes d'intervenció i tresoreria corresponents al 1r i 2n trimestre
de l'any
3. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost
4. Aprovació del Compte General del Pressupost de 2018
5. Aprovació de tres operacions de tresoreria i cancel·lació d'operacions vigents
6. Atorgament d'aval a EMFO
7. Modificació del nomenament del representant municipal al Consorci Besòs Tordera
8. Ratificació de la resolució d'Alcaldia de data 30 de gener de 2019, en el qual es
demanava a la Comissió Terrritorial d'Urbanisme de Barcelona la rectificació del seu acord
de data 8 de novembre de 2018
9. Aprovació del resum numèric del Padró Municipal d'habitants a 01-01-2019
10. Creació d'una comissió d'estudi per modificar les ordenances municipals amb la finalitat
de regular l'ús del patinet elèctric a la ciutat
11. Autorització a l'AMTU per a rebre, a compte de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, els
pagaments de l'Autoritat del Transport Metropolità
12. Aprovació de l'acta de delimitació entre els termes municipals de Mollet del Vallès i
Palau Solità i Plegamans
13. Aprovació de l'inici de l'expedient per dur a terme les operacions de delimitació amb el
terme municipal de Montmeló
14. Aprovació del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l'Agència
d'habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Mollet del Vallès
15. Aprovació d'una proposta de resposta a Endesa amb relació al deute de les factures
energètiques de les famílies vulnerables
16. Aprovació d'una proposta de rebuig a la Llei de contractes de serveis a les persones
17. Aprovació d'una proposta per al compliment de compromisos d'execució de les obres
suspeses a l'estació Mollet-St. Fost
18. Aprovació d'una proposta sobre l'accessibilitat de l'estació de tren de Mollet Sta. Rosa
19. Aprovació d'una proposta en suport al manifest "Eurovelo 8 pel Vallès Oriental"
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20. Aprovació d'una proposta sobre els 80 anys de l'assassinat de l'alcalda Fortuny
21. Correspondència
22. Mocions d'urgència
23. Precs i Preguntes
- Proposta d’actuació sobre un sistema complementari de recollida de residus
- Proposta d’actuació per evitar el consum excessiu d’alcohol
- Proposta d’actuació sobre els sorolls causats per Indústria Química del Vallès
- Proposta d’actuació relativa a les fonts d’aigua potable
- Proposta d’actuació per a millora del funcionament de la Policia Local
- Proposta d’actuació relativa a mesures davant episodis de calor intensa.

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma03-01]
L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
25/09/2019
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