ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sala de Plens
Tipus de sessió: ordinària
1a convocatòria: 17 de març de 2016, 19.00 hores
2a convocatòria: 19 de març de 2016, 19.00 hores
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 de febrer de 2016
2. Presa de possessió del regidor Josep Amaya i Aguilar
3. Donar compte de l'adscripció del nou regidor al grup municipal Ara Mollet-ERC-MES
4. Donar compte de l'adscripció del nou regidor a les comissions informatives i comissions
de seguiment amb representació del grup municipal Ara Mollet-ERC-MES
5. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del Pressupost de 2015
6. Aprovació dels plecs i convocatòria de licitació del contracte de neteja d'equipaments
municipals
7. Aprovació d'una proposta de creació d'una ordenança reguladora de l'execució alternativa
al pagament de deutes municipals amb la realització de serveis comunitaris
8. Aprovació d'una proposta de modificació de l'Ordenança fiscal de la taxa per a la
prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses
quan es tracti d'una transmissió vinculada al canvi normatiu derivat de la Llei 27/2014 de
l'impost de societats
9. Aprovació d'una proposta sobre el replantejament del quart cinturó
10. Aprovació d'una declaració sobre el servei de rodalies de Catalunya
11. Aprovació d'una proposta de suport de Mollet del Vallès als drets fonamentals de les
persones refugiades
12. Aprovació d'una proposta sobre valors republicans i Felip VI
13. Aprovació d'una proposta en motiu de la commemoració del 85 aniversari de la
proclamació de la II República espanyola
14. Mocions d'urgència
15. Precs i Preguntes
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma03-01]
L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
14/03/2016
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