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El Ple se celebrarà el dijous 3 de juliol a les 19.30 h, a la Sala d'Actes del 
Consistori�

La sessió presenta un ordre del dia que, en síntesi, és el següent: 

1. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de la sessió del 5 de juny de 2014. 
2. Assabentat dels decrets dictats entre el 2 i el 27 de juny de 2014. 
3. Assabentat del decret per formalitzar un contracte d'interinitat per cobrir la 
incapacitat temporal per accident de treball de l'oficial de segona de la Brigada 
4. Expedient d'assabentat del retorn de la finca situada entre els carrers de 
Josep Tarradellas i de Consell de Cent. 
5. Moció per aprovar mesures complementàries de suport als afectats per les 
hipoteques. 
6. Expedient per aprovar la proposta de les festes locals per a l'any 2015. 
7. Expedient per aprovar el Reglament de la Comissió Municipal de Festes. 
8. Expedient per aprovar la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de 
l'estacionament limitat. 
9. Expedient per ratificar l'Acord de la Mesa General de Negociació per 
l'ordenació del temps de treball del personal al seu servei per a l'aplicació de la 
Llei 2/2012 i Reial Decret Llei 20/2012. 
10. Expedient per aprovar la modificació de la plantilla i relació de llocs de 
treball per reconversió plaça i lloc per jubilació titular. 
11. Expedient per manifestar la voluntat d'adhesió a la Xarxa de Transició 
Educació Treball. 
12. Expedient per aprovar el Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Montornès 
del Vallès, 2014-2017. 
13. Expedient per aprovar la modificació del pressupost per transferència per 
incrementar l'aplicació Transferències empresa pública i aprovació del seu 
programa d'actuació 
14. Expedient per aprovar la finalització i liquidació del contracte de concessió 
del servei d'abastament d'aigua potable al municipi de Montornès del Vallès. 
15. Expedient per aprovar el canvi de forma de gestió del servei d'abastament 
d'aigua al municipi passant a gestionar-se de forma directa consorciada per 
mitjà del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya. 
16. Sessió de control dels òrgans de govern. 
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