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Resolución 461/X, sobre la necesidad de reforzar la 
campaña de sensibilización y de difusión de la existencia 

en su reunión de 25 de febrero de 2022

el  la Resolución 461/X, 
sobre la necesidad de reforzar la campaña de sensibilización 

febrero de 2022.

 

El presidente 
Enric Morera i Català

2. Reforzar la oferta de formación a todo el personal de la 

Resolució 461/X, sobre la necessitat de reforçar la 
campanya de sensibilització i de difusió de l’existència i 

Local en la reunió de 25 de febrer de 2022

 la Resolució 461/X, 

febrer de 2022.

 

El president 
Enric Morera i Català

 

en la reunió de 25 de febrer de 2022, ha debatut el text 
de la Proposició no de llei sobre la necessitat de reforçar 

proximitat i abast universal dirigit a la població en general.

2. Reforçar l’oferta de formació a tot el personal de la 

amb la condició de reforçar el treball d’erradicació dels 

inclosos els relacionats amb l’origen racial i ètnic i també en 
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parte de esta propuesta de resolución (reforzar la campaña 

a cabo las acciones mencionadas en la primera parte de 
esta propuesta de resolución (reforzar la campaña de 

meses desde su aprobación.

 

La presidenta 

La secretaria 

Resolución 462/X, sobre la estabilización del personal en 
fraude de ley y abuso de temporalidad de los bomberos 

Administración Local en su reunión de 25 de febrero de 2022

el  la Resolución 462/X, 

de temporalidad de los bomberos forestales, aprobada por la 

reunión de 25 de febrero de 2022.

 

El presidente 
Enric Morera i Català

l’execució de les accions esmentades en la primera part 

d’erradicació dels discursos i delictes d’odi, i commemorar, 

d’origen racial o ètnic minoritari, i dur a terme les accions 

 

 

La presidenta 

La secretària 

Resolució 462/X, sobre l’estabilització del personal 
en frau de llei i abús de temporalitat dels bombers 

Administració Local en la reunió de 25 de febrer de 2022

en el  la Resolució 
462/X, sobre l’estabilització del personal en frau de llei i 
abús de temporalitat dels bombers forestals, aprovada per 

reunió de 25 de febrer de 2022.

 

El president 
Enric Morera i Català


