ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sessió telemàtica
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 26 d´abril de 2021, 18.00 h
2a convocatòria: 28 d´abril de 2021, 18.00 h
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de març de 2021
2. Aprovació del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima 2030
3. Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i
l'Agència d'Habitatge de Catalunya amb relació a l'Oficina Local d'Habitatge
4. Aprovació de la renúncia de l'Ajuntament de Mollet del Vallès a continuar formant part
de la Fundació Alb-Bosc
5. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l'exercici de la potestat sancionadora dels
expedients sancionadors COVID-19
6. Aprovació d'una proposta en contra de les comissions bancàries abusives
7. Aprovació d'una proposta sobre el primer de maig
8. Aprovació d'una proposta en suport de l'alliberament de les patents de les vacunes de la
COVID-19
9. Aprovació d'una proposta per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i
neonatal
10. Mocions d'urgència
11. Precs i Preguntes:
12. - Prec per adherir-se al programa Municipi Cooperatiu
13. - Prec amb relació a les inhumacions de col·lectius minoritaris i el dret a ser enterrat
segons les seves conviccions, ètiques o espirituals
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