ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: https://global.gotomeeting.com/join/671210413
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 29 de juny de 2020, 17.00 h
2a convocatòria: 1 de juliol de 2020, 17.00 h
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Ratificació dels decrets d'aprovació de les Bases reguladores de la convocatòria d'ajuts
urgents a causa de l'emergència sanitària COVID 19
3. Modificació del nomenament d'un representant municipal al Consell Rector de l'Institut
Municipal d'Educació
4. Aprovació del document de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística de Mollet del Vallès
5. Concertació d’una operació de tresoreria amb Caixa d’Enginyers
6. Aprovació d’un expedient de modificació de crèdits al Pressupost
7. Sol·licitud de subscripció a l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració relatiu a
l'Oficina Local d'Habitatge en relació amb la tramitació dels ajuts Covid-19 de lloguer
8. Proposta d’acord per demanar al govern de la Generalitat l’aixecament de la suspensió de
presentació de sol·licituds d’ajuts al lloguer.
9. Proposta de suport a la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat de
Catalunya
10. Proposta d’acord per demanar al govern espanyol el pagament dels ERTO
11. Proposta d’acord per preservar i fer electiva la conciliació laboral
12. Proposta contra la intervenció dels estalvis dels ajuntaments per part del govern
espanyol.
13. Proposta d’acord sobre l’ús del català a l’administració pública
14. Proposta sobre la gestió de les residències i geriàtrics
15. Proposta per a l’eliminació de la discriminació racial
16. Mocions d'urgència
17. Precs i Preguntes
18. Precs:
19. - sobre l’empadronament
20. - sobre la Festa Major i altres actes culturals
21. - sobre donar suport al món associatiu i la creació d’una comissió d’estudi
22. - sobre la creació d’una comissió sobre el model de recollida de residus
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