ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sala de Plens
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 28 de març de 2022, 18.00 h
2a convocatòria: 30 de març de 2022, 18.00 h
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions extraordinària de 21 de febrer i ordinària de 28 de
febrer de 2022.
2. Donar compte d'una proposta d'acord aprovada per Junta de Portaveus sobre la
commemoració del 91è aniversari de la II República espanyola.
3. Modificació del nom de diferents espais de la ciutat.
4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2021 corresponent a
l'Ajuntament i als seus organismes autònoms.
5. Derogació i aprovació de l'ordenança fiscal núm. 1.2.2. IIVTNU.
6. Desestimació de dos recursos de reposició presentats en contra de l’aprovació de la
modificació de la relació de llocs de treball aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió de
20 de desembre de 2021.
7. Aprovació d'una proposta per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que efectuï les
modificacions legislatives adients per reconeixer la categoria professional C1, a tots els
efectes, als policies locals i actualitzi el seu règim disciplinari.
8. Aprovació d'una proposta per fomentar la diversitat sexual i de gènere a les biblioteques
municipals.
9. Aprovació d'una proposta en suport de la comunitat educativa.
10. Aprovació d'una proposta en commemoració del dia internacional contra la
mercantilització de la sanitat.
11. Mocions d'urgència.
12. Precs i Preguntes:
13. Prec amb relació a la llei de benestar animal.
14. Prec amb relació a l'estratègia Open Data.
15. Prec amb relació a la convivència entre vianants i vehicles.
16. Prec amb relació a la commemoració de la II República.
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L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
24/03/2022

Codi de verificació: b292f61f-7011-4daf-921d-7997b863be51
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

