ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sala de Plens
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 25 de novembre de 2019, 19.00 h
2a convocatòria: 27 de novembre de 2019, 19.00 h
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió de 28 d'octubre de 2019
2. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament de membres de la Junta de
Govern Local
3. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament de tinents d'alcalde
4. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de delegació de competències en regidors i
regidores de la Corporació
5. Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust de l'Ajuntament corresponent a
l'exercici 2018
6. Aprovació del cànon variable de 2019 del contracte de gestió indirecta mitjançant
concessió del servei públic del Centre Municipal d’Esport i Salut Ca n'Arimon
7. Aprovació d'una proposta per declarar Mollet del Vallès ciutat Feminista
8. Aprovació d'una proposta per a la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i
els matrimonis en l'accés a la pensió de viudetat
9. Mocions d'urgència
10. Precs i Preguntes
Precs:
- Sobre els problemes del barri de l’estació del Nord
- Sobre la col·locació a Mollet de les llambordes Stolpersteine
- Sobre el suport i reconeixement al comerç local i de proximitat
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