ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sala de Plens
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 26 de febrer de 2018, 19.00 hores
2a convocatòria: 28 de febrer de 2018, 19.00 hores
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions, ordinària de 29 de gener i extraordinària de 12 de
febrer, de 2018
2. Donar compte de l'informe de morositat del 4t trimestre de 2017
3. Donar compte del seguiment del Pla d’ajust de l'exercici 2017
4. Donar compte del Decret d'Alcaldia de pròrroga del Pressupost de 2017
5. Suspensió de l'aplicació de l'Ordenança de la taxa per a la utilització privativa i
aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o volada de la via pública a favor
d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil per detecció d'error
6. Creació d'una comissió d'estudi per a la tarifació social
7. Creació d'una comissió d'estudi per a la redacció del Reglament del Registre de
Licitadors Locals
8. Aprovació de l'adhesió a la taula pel desenvolupament econòmic i l'ocupació El Vallès
Oriental Avança
9. Aprovació d'una proposta per donar suport a una nova proposició de llei d'habitatge i
pobresa energètica
10. Aprovació d'una proposta per gestionar el retorn proporcional a les famílies usuàries de
les escoles bressol de l'import impagat per la Generalitat de Catalunya
11. Aprovació d'una proposta de commemoració del Dia Internacional de la Dona
Treballadora i d'adhesió a la vaga feminista de 8 de març
12. Aprovació d'una proposta d'adhesió al manifest Som Escola
13. Aprovació d'una proposta en defensa de la immersió lingüística
14. Aprovació d'una proposta de suport a l'equiparació salarial de les forces i cossos de
seguretat de l'Estat
15. Aprovació d'una proposta sobre la presó de càrrecs electes i líders d'entitats socials
16. Mocions d'urgència
17. Precs i Preguntes
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