ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: https://global.gotomeeting.com/join/954929357
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 20 de juliol de 2020, 17.00 h
2a convocatòria: 22 de juliol de 2020, 17.00 h
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries de 8 de maig i 4 de juny i de la
sessió ordinària de 29 de juny, de 2020
2. Determinació de les festes locals per a 2021
3. Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU al sector El Calderí
4. Aprovació de la modificació de les bases per a l'atorgament d'un complement per a ajuts
de menjador escolar per al curs escolar 2020-2021
5. Aprovació de la modificació de les bases per a l'atorgament d'un ajut per a l'adquisició de
llibres de text per al curs 2020-2021
6. Concertació d'una operació de tresoreria amb Caixabank
7. Adhesió a la Declaració del XII Ple de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
que reafirma el seu Compromís amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides
8. Aprovació d'una campanya de suport d'un pacte d'Estat pel dret a l'habitatge
9. Aprovació d'una proposta d'adhesió a la campanya "Confinem els cotxes. Recuperem la
ciutat"
10. Mocions d'urgència
11. Precs i Preguntes
Precs:
- sobre un acomiadament i la mediació de l’Ajuntament
- sobre un diàleg amb els paradistes del Mercat setmanal
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