ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sala de Plens
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 27 d´octubre de 2016, 19.00 hores
2a convocatòria: 31 d´octubre de 2016, 19.00 hores
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de setembre de 2016
2. Donar compte del canvi de nom del Grup municipal de CiU
3. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia de 28 d'abril de 2016, de compareixença en un
recurs contenciós-administratiu
4. Ratificació de l'acord de dissolució del Consorci de Comunicació Local
5. Modificació del règim de dedicació dels regidors del grup de CANVIEM
6. Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017
7. Aprovació inicial de les modificacions d'ordenances de preus públics per a 2017
8. Aprovació inicial del Reglament del Nomenclàtor
9. Aprovació d'una proposta de suport a la proposició de Llei de reparació jurídica de les
víctimes del franquisme
10. Aprovació d'una proposta per a la fiscalització dels acords assolits al Ple i la
transparència de cara al ciutadà
11. Aprovació d'una proposta per a l'adopció a l'Ajuntament del salari mínim de 1000 euros
12. Aprovació d'una proposta per a la defensa del dret de les dones al treball en igualtat
d'oportunitats
13. Aprovació d'una proposta sobre la realització d'un referèndum a Catalunya
14. Mocions d'urgència
15. Precs i Preguntes
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma03-01]
L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
24/10/2016
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