ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sessió telemàtica
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 21 de desembre de 2020, 18.00 h
2a convocatòria: 23 de desembre de 2020, 18.00 h
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 de novembre de 2020 i de la
extraordinària de 2 de novembre de 2020
2. Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2021
3. Ratificació de l'acord de la mesa general de negociació sobre pròrroga de l'acord de
condicions
4. Verificació del text refòs de la Modificació puntual del PGOU en l'àmbit de El Calderí
5. Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana del sector Can Prat
6. Aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament i el Consorci
Besòs Tordera
7. Aprovació inicial del canvi de forma de gestió del servei de retirada de vehicles de la via
pública
8. Aprovació inicial de la desafectació d'una finca de titularitat municipal
9. Aprovació del cànon variable del contracte de gestió indirecta mitjançant concessió del
servei públic municipal del Centre Municipal d'Esport i Salut Ca n'Arimon
10. Aprovació de la pròrroga del III Pla d'Igualtat de Gènere
11. Correspondència
12. Mocions d'urgència
13. Precs i Preguntes

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma03-01]
L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
16/12/2020
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