ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sala de Plens
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 16 de desembre de 2019, 19.00 h
2a convocatòria: 18 de desembre de 2019, 19.00 h
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Rectificació de diversos errors materials de les Ordenances Fiscals i de Preus Públics,
prestacions patrimonials públiques de caràcter no tributari i de preus privats per a l’exercici
de 2020
3. Ratificació del conveni col·lectiu de l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats pel
període 2019-2021
4. Aprovació de l'inventari municipal a 31.12.2018
5. Aprovació del Pressupost General, plantilla i relació de llocs de treball de l'Ajuntament
de Mollet del Vallès per l'exercici 2020
6. Aprovació d’una proposta per sol·licitar un pla de transició per a les persones amb
mobilitat reduïda i de vigilància a l'estació de Mollet Sant Fost 2020
7. Aprovació d’una proposta sobre la creació d'aparcaments públics gratuïts a l'Hospital de
Mollet
8. Mocions d'urgència
9. Precs i Preguntes
Precs:
- Sobre una proposta per garantir els drets d’empadronament
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma03-01]
L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
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