ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sala de Plens
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 20 de juliol de 2017, 19.00 hores
2a convocatòria: 24 de juliol de 2017, 19.00 hores
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de juny de 2017
2. Ratificació del decret d'Alcaldia de personació en el recurs contenciós administratiu
188/17
3. Determinació de les festes locals per a l'any 2018
4. Aprovació del Compte general del pressupost de l'exercici 2016
5. Modificació de la Plantilla i de la relació de llocs de treball de l'any 2017
6. Ratificació de l'acord de condicions del personal funcionari per al període 2017-2020
7. Aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió al Departament de Salut de prestació de
serveis mínims de Salut Pública
8. Aprovació d'una proposta de suport a la candidatura de la sardana com a patrimoni
inmaterial de la UNESCO
9. Aprovació d'una proposta sobre l'avantprojecte de llei de formes de gestió de l'assistència
sanitària a Catalunya
10. Aprovació d'una proposta en defensa del model d'immersió lingüística del sistema
educatiu a Catalunya
11. Aprovació d'una proposta per rebutjar el referèndum il·legal de l'1 d'octubre
12. Aprovació d'una proposta de regulació del lloguer i creació d'instruments de concertació
econòmica amb els ens locals per a la rehabilitació d'habitatges destinats al lloguer
13. Aprovació d'una proposta per a la concessió del nom d'Ignacio Echevarria a la pista
d'skate de Mollet de l'avinguda Rívoli
14. Mocions d'urgència
15. Acceptació de la renúncia del regidor Josep Bertolín Edo
16. Precs i Preguntes
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