
 

 

Assumpte: CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT PER AL 22 

DE JULIOL 2021. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT per al dia 22 de juliol de 

2021, a partir de les 20 hores per videoconferència, amb el següent 

O R D E  D E L D I A 

1. Aprovació de la modificació del dia de celebració de la sessió ordinària 

corresponent al mes de juliol de 2021. 

2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 de juny de 2021. 

3. Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia 2158/2021, de 29 de juny, sobre 

sol·licitud de subvenció i aprovació de projecte T´AVALEM MISLATA 2021 (Expedient 

801603N). 

4. Proposta de festivitats locals per a l'any 2022 (Expedient 791239T). 

5. Aprovació inicial del Reglament Municipal de Normalització Lingüística de 

l'Ajuntament de Mislata (Expedient SEGEX 814399K). 

6. Moció del Grup Popular per a exigir al Govern d'Espanya que respecte les 

decisions judicials i no concedisca l'indult als líders independentistes catalans 

condemnats per sedició (Expedient 804289T). 

7. Moció del Grup Compromís en defensa de la conservació de l'arbratge de 

Mislata (Expedient 818219Q). 

8. Moció del Grup Compromís per a reclamar la gestió pública directa de l'àrea 

i el nomenament, mentrestant, de la figura del Comissionat de la Conselleria de Sanitat 

del Departament de Manises (Expedient 818564W). 

9. Moció del Grup Vox sobre l'increment de la dotació d'efectius de policia 

nacional i local a la nostra ciutat per a garantir la protecció i seguretat de tots els 

mislaters i les seues propietats (Expedient 818714D). 

10. Moció del Grup Vox sobre banderes i simbologia no oficials (Expedient 

819037C). 

11. Moció del Grup Ciudadanos en solidaritat amb el poble cubà i en suport a 

les llibertats fonamentals de la ciutadania d'eixe país (Expedient 819048R). 

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern. 

12. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta 

de Govern adoptats des de la sessió del 29 de juny de 2021. 

13. Precs i preguntes. 

  


