ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sala de Plens
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 28 d´octubre de 2019, 19.10 h
2a convocatòria: 30 d´octubre de 2019, 19.10 h
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Rectificació de l'acord sobre assignacions dels grups municipals
3. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a 2020
4. Aprovació inicial de la modificació de les ordenances de preus públics, prestacions
patrimonials públiques de caràcter no tributari i de preus privats per a 2020
5. Aprovació d'una modificació de crèdit 10/2019 del Pressupost de l'Ajuntament
6. Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana a l'àmbit est de la clau 7a presentat per
Vallès Preu, SA
7. Mocions d'urgència
8. Precs i Preguntes
Precs:
- Sobre l’establiment d’una auditoria periòdica dels senyals i elements de trànsit
- Sobre l’impuls d’una formació específica a la Policia Municipal per gestionar els
animals al carrer
- Sobre la promoció econòmica, cultural i esportiva de la indústria dels videojocs i els
e-esports
- Sobre la necessitat de comptar amb un recinte per a la pràctica de la cal·listènia
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