ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sala de Plens
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 24 de febrer de 2020, 19.05 h
2a convocatòria: 26 de febrer de 2020, 19.05 h
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Correspondència
3. Modificació de l'error material de l'Ordenança núm. 3.4, de preu públic per a la prestació
del Servei de les escoles bressol
4. Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i
l'Agència d'Habitatge de Catalunya amb relació a l'Oficina Local d'Habitatge
5. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Normalització Lingüística
6. Aprovació de sol·licitud d'ajuts per a la Compra Pública d'Innovació
7. Nomenament de la Comissió de Delimitació del terme municipal de Mollet del Vallès
amb el terme municipal de Parets del Vallès
8. Nomenament de la Comissió de Delimitació del terme municipal de Mollet del Vallès
amb el terme municipal de Montcada i Reixac
9. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de Circulació
10. Aprovació d'una proposta de suport als actes i reivindicacions del dia 8 de març
11. Sol·licitud a l'INCASOL de reserva dels terrenys on anaven els jutjats per a
equipaments públics
12. Sol·licitud d'actualització de l'índex de renda de suficiència en la Llei de Pressupostos
de la Generalitat
13. Aprovació d'una proposta de suport al sistema de dipòsit, reutilització i retorn
d'envasos
14. Aprovació d'una proposta per a la regulació i posada en funcionament de l'assitència a
distància dels regidors i regidores a les sessions del Ple i emissió de vot
15. Aprovació d'una proposta perquè es limiti la proliferació de salons de jocs i apostes, la
seva publicitat i es reforci la prevenció de les ludopaties com a problemàtica de salut
pública
16. Mocions d'urgència
17. Precs i Preguntes
Precs:
- Prec relatiu a la defensa de les persones grans que viuen soles
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- Prec relatiu a la promoció censal dels animals de companyia
- Prec perquè els grups municipals i regidors i regidores tinguin sempre tota la
informació sobre sessions plenàries i comissions

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma03-01]
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