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- Nota de premsa –

Acords del Ple de l’Ajuntament del 20 de juliol de 2017
Resolucions de la sessió plenària del 20 de juliol de 2017
Aprovació del Compte general del pressupost de l'exercici 2016. S’aprova amb
els vots contraris d’Ara Mollet – ERC- Més i l’abstenció de Canviem Mollet
Modificació de la Plantilla i de la relació de llocs de treball de l'any 2017. S’aprova
per unanimitat
Ratificació de l'acord de condicions del personal funcionari per al període 20172020. S’aprova per unanimitat
Aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió al Departament de Salut de
prestació de serveis mínims de Salut Pública. S’aprova per unanimitat
Aprovació d'una proposta de suport a la candidatura de la sardana com a
patrimoni inmaterial de la UNESCO. S’aprova per unanimitat
Aprovació d'una proposta sobre l'avantprojecte de llei de formes de gestió de
l'assistència sanitària a Catalunya. S’aprova amb l’abstenció d’Ara Mollet –
ERC – Més i el PP
Aprovació d'una proposta en defensa del model d'immersió lingüística del
sistema educatiu a Catalunya. S’aprova amb els vots cobtraris de Ciutadans
i PP
Aprovació d'una proposta per rebutjar el referèndum il·legal de l'1 d'octubre. Es
rebutja amb els vots contraris d’Ara Mollet – ERC – Més, PDcAT i Canviem
Mollet i els vots favorables del PSC, Ciutadns i PP.
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. S’aprova amb l’abstenció de Ciutadans i PP.
Aprovació d'una proposta per a la concessió del nom d'Ignacio Echevarria a la
pista d'skate de Mollet de l'avinguda Rívoli. S’aprova amb els vots a favor de
PSC, Ciutadans i PP, l’abstenció de Canviem i els vots contraris de ARA
Mollet – ERC – Més i PDcAT

Moció d’urgència: Moció de rebuig a l’obertura per part del Tribunal de Comptes
d’un procés per exigir responsabilitats patrimonials als imputats pel 9-N.
S’aprova amb els vots favorables d’Ara Mollet – ERC – Més i PDcAT,
l’abstenció del PSC i Canviem Mollet i el vot contrari de Ciutadans i PP.
Moció d’urgència: Mollet del Vallès amb el referèndum. S’aprova amb els vots
favorables d’Ara Mollet – ERC – Més, Canviem Mollet i el PDcAT, i els vots
contraris del PSC, Ciutadans i PP.
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