ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sala de Plens
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 28 de febrer de 2022, 18.00 h
2a convocatòria: 2 de març de 2022, 18.00 h
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 31 de gener de 2022.
2. Donar compte del Manifest del 8 de març.
3. Donar compte d'informes de tresoreria relatius al quart trimestre de 2021.
4. Designació de la gerent de l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats.
5. Aprovació de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l'IMSD.
6. Aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions adreçades al
foment del lloguer i l'habitatge assequible.
7. Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions
de l'Oficina d'Habitatge.
8. Tramitació de l'expedient de delimitació del terme municipal de Mollet del Vallès
en el seu límit amb el terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda.
9. Aprovació d'una proposta per a la conversió de SAREB en un instrument per garantir el
dret a l'habitatge i els mecanismes de cessió als ajuntaments.
10. Aprovació d'una proposta contra la construcció al polígon industrial de Llevant Sud i
Can Planes, a Palau-solità i Plegamans, per preservar l’Espai d’interès natural de Gallecs.
11. Aprovació d'una proposta sobre les agressions sexuals a la infància i l'adolescència
comeses per membres de l'església catòlica.
12. Aprovació d'una proposta sobre l’ampliació de la T-jove fins als 30 anys.
13. Aprovació d'una proposta en defensa de l'accés dels animals de companyia als edificis
municipals.
14. Mocions d'urgència.
15. Precs i Preguntes:
- Prec per al manteniment, renovació i adequació dels parcs infantils.

Codi de verificació: 3def6708-bd43-40db-b8d6-9be19b62e7dd
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletv all es.cat /eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.c at – ajuntament@molletvall es.cat

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