ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sala de Plens
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 30 de maig de 2022, 18.00 h
2a convocatòria: 1 de juny de 2022, 18.00 h
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 d'abril de 2022.
2. Ratificació de la resolució d'Alcaldia de personació en el recurs contenciós administratiu
núm. 495/2021.
3. Modificació del pressupost 9/2022.
4. Aprovació de la modificació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per al
servei de menjador escolar per al curs escolar 2022-2023.
5. Aprovació de la modificació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per a
l’adquisició de llibres de text per al curs escolar 2022-2023.
6. Aprovació de la modificació provisional de l'ordenança fiscal de preus públics per a la
prestació del servei d’escoles bressol.
7. Aprovació dels preus públics de Mollet és Fira 2022.
8. Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda.
9. Aprovació de l'adhesió a la Red Española de Ciudades Saludables.
10. Aprovació d'una proposta per a l'assignació del 25% del pressupost autonòmic de salut a
l'atenció primària.
11. Aprovació d'una proposta sobre la previsió del Govern de l'Estat de suprimir els Jutjats
de Pau.
12. Aprovació d'una proposta per sol·licitar al Govern de l'Estat el finançament del reforç
Covid escolar.
13. Mocions d'urgència.
14. Precs i Preguntes:
- Prec per demanar la participació dels treballadors al Patronat de la Fundació Sanitària
Mollet.
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L'ALCALDE
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