ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Lloc: Sessió telemàtica
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 31 de maig de 2021, 18.00 h
2a convocatòria: 2 de juny de 2021, 18.00 h
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 d'abril de 2021.
2. Aprovació de la modificació de les bases específiques d'atorgament de subvencions en
matèria de respecte animal.
3. Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Mollet del Vallès i Montmeló.
4. Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Mollet del Vallès i Parets del Vallès.
5. Aprovació d'una proposta per a la implementació de la salut bucodental integral en
l'àmbit de la sanitat pública.
6. Aprovació d'una proposta de suport a la iniciativa per una llei que garanteixi el dret a
l'habitatge.
7. Aprovació d'una proposta per a l'impuls d'un pla de xoc sobre la salut mental a
Catalunya.
8. Aprovació d'una proposta en relació als ajuts per a infants amb necessitats educatives
especials.
9. Aprovació d'una proposta per implementar mesures per al sector nocturn.
10. Aprovació d'una proposta en contra de nous peatges a les autovies i autopistes de l'Estat
després del seu alliberament.
11. Mocions d'urgència.
12. Precs i Preguntes:
- Prec amb motiu de la celebració dels 100 anys del naixement del pintor Joan Abelló.
- Prec en relació al nombre d'abandonaments d'animals domèstics a Mollet, del cost de
l'abandonament i altres.
- Prec sobre la pacificació de l'avinguda de Jaume I.
- Prec de suport per a la incorporació del permís retribuït de mestruació i climateri a
l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
- Prec sobre problemes a la caldera de biomasa del pavelló del Club de Bàsquet Mollet.
- Prec sobre mesures per a l'impuls d'un pla de xoc sobre la salut mental a Catalunya.
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