ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sala de Plens
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 27 de juny de 2022, 18.20 h
2a convocatòria: 29 de juny de 2022, 18.20 h
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions ordinària de 30 de maig i extraordinàries de 3 i 6
de juny de 2022.
2. Donar compte de la declaració institucional en commemoració del 28J, Dia Internacional
de l'Alliberament o l'Orgull LGTBI+.
3. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia de 13 de juny de 2022 de delegació de
competències en la Junta de Govern Local i en regidors i regidores de la corporació; de
nomenament de tinents d'alcaldia i de membres de la Junta de Govern Local.
4. Modificació de membres de les comissions informatives.
5. Nomenament de representants en entitats i organismes.
6. Determinació de les festes locals per a 2023.
7. Aprovació dels plecs de clàusules del contracte mixt de serveis de recollida i transport de
residus municipals i de neteja viària.
8. Aprovació del conveni de cooperació amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del
Vallès Oriental 2022-2025.
9. Aprovació d'una proposta de rebuig a l'OTAN i a la seva cimera a Madrid.
10. Aprovació d'una proposta en commemoració del 28J, Dia Internacional de
l'Alliberament o l'Orgull LGTBI+, i en favor de la diversitat i la plena igualtat de drets.
11. Mocions d'urgència.
12. Precs i Preguntes:
- Prec per promocionar i enfortir les activitats de les entitats de la nostra ciutat.
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