ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sala de Plens
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 30 de gener de 2017, 19.00 hores
2a convocatòria: 1 de febrer de 2017, 19.00 hores
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 19 de desembre de 2016 i l'extraordinària de
22 de desembre de 2016
2. Donar compte del canvi de denominació del grup municipal de CiU
3. Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'ajust de l'ajuntament per l'exercici
2016
4. Donar compte de l'informe de morositat del quart trimestre de 2016
5. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Normalització Lingüística
6. Ratificació de l'addenda del Conveni de transport per a 2016
7. Donar compte de la resolució de pròrroga del pressupost 2016
8. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost de l'exercici 2017
9. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic de concreció d'usos dotacionals a
l'equipament del carrer Cristóbal Colón, 30B
10. Inadmissió d'una petició de revisió d'ofici d'un conveni
11. Aprovació d'una proposta de suport al Pacte per una societat digital a Catalunya
12. Aprovació d'una petició de racionalització de l'horari de la R-3
13. Aprovació d'una proposta de suport a les persones afectades per les clàusules sòl
14. Aprovació d'una proposta sobre transparència en l'ús i disponibilitat de centres cívics i
culturals de la Ciutat
15. Aprovació d'una proposta en relació amb la campanya "Casa nostra és casa vostra"
16. Aprovació d'una proposta per lluitar contra el malbaratament d'aliments
17. Aprovació d'una proposta sobre la modificació del ROM
18. Aprovació d'una proposta sobre la mobilitat de la zona de la Vinyota
19. Mocions d'urgència
20. Precs i Preguntes
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