ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sala de Plens
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 29 de novembre de 2021, 18.00 h
2a convocatòria: 1 de desembre de 2021, 18.00 h
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 d'octubre de 2021.
2. Ratificació del decret de personació, designació de lletrats per a la defensa, i
representació de la corporació en el recurs administratiu 219/21.
3. Aprovació inicial de l'ordenança per a la promoció d'instal·lacions d'autoconsum amb
energia fotovoltaica.
4. Modificació del pressupost 12/2021.
5. Aprovació d'una proposta per recuperar els drets dels treballadors i treballadores i
derogar la reforma laboral.
6. Aprovació d'una proposta en defensa d'una transició energètica de model distribuït, amb
cohesió territorial, democràtic i participat per la ciutadania.
7. Aprovació d'una proposta amb relació a les sentències del Tribunal Constitucional sobre
l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i per una nova llei de
finançament local.
8. Mocions d'urgència.
9. Precs i Preguntes:
- Prec pel Dia internacional per a l'erradicació de la violència masclista.
- Prec amb relació a la revisió d'instal·lacions municipals.
- Prec amb relació al sistema financer.

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
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L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
25/11/2021

Codi de verificació: db6a6c20-cce7-4f96-b893-1660af36a504
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda auto ritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletv all es.cat /eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.c at – ajuntament@molletvall es.cat

Codi de verificació: db6a6c20-cce7-4f96-b893-1660af36a504
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda auto ritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletv all es.cat /eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.c at – ajuntament@molletvall es.cat

