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Ple ordinari a l'Ajuntament de Montornès 
La sessió tindrà lloc el dijous 1 d'agost, a les 19.30 h, a la Sala 
d'Actes de la Casa Consistorial. 
El Ple presenta un ordre del dia que, en síntesi, és el següent: 
1. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de les actes de les sessions anteriors, acta 

del Ple extraordinari de 15 de juny de 2019, i acta del Ple extraordinari 
urgent de 18 de juliol de 2019. 

2. Assabentat dels decrets dictats entre el 27 d'abril de 2019 i el 26 de juliol de 
2019. 

3. Assabentat al Ple de l'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'exercici 
2018. 

4. Aprovar l'ampliació de capital social de Montornès Serveis i Manteniment, 
SL. 

5. Aprovar la modificació de les ordenances reguladores dels Preus Públics 
de l'Escola de Música, dansa i teatre i de la Llar d'Infants El Lledoner per al 
curs 2019-2020. 

6. Aprovar una modificació pressupostària per crèdit extraordinari. 
7. Aprovar una modificaió pressupostària per suplement de crèdit. 
8. Aprovar una modificació pressupostària per crèdit extraordinari finançada 

amb la baixa d'altres aplicacions de despeses. 
9. Aprovar una modificació pressupostària per suplement de crèdit i crèdit 

extraordinari finançada amb romanent líquid de tresoreria. 
10. Modificar l’acord del Ple de 4 d’abril de 2019 d’adhesió a la segona 

pròrroga derivada de l’acord mac de subministrament d'energia elèctrica 
amb l’ACM. 

11. Aprovar la relació concreta i individualitzada dels béns a ocupar 
necessàriament per a l’execució de l’obra del Projecte de condicionament 
dels pous de l'Ametller i del dipòsit regulador de Can Xec a Montornès del 
Vallès. 

12. Aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats d'una finca situada 
al carrer de l'Alzina. 

13. Sessió de control dels òrgans de govern. 
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