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Sessió del Ple ordinari del mes de juny 

La sessió es podrà seguir pel canal de Youtube de l'Ajuntament 
de Montornès el dijous 4 de juny a partir de les 19 h. L'ordre del 
dia inclou una moció de suport als treballadors i treballadores 
de Nissan. 

A continuació, la síntesi de l'ordre del dia:   

1. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de 7 de 
maig de 2020. 

2. Assabentat dels decrets dictats entre el 1 i el 31 de maig de 2020. 

3. Assabentat del decret de 10 de maig de 2020, d'una contractació de 
personal d'urgència. 

4. Assabentat del decret de 21 de maig de 2020, per donar continuïtat a la 
licitació de Can Xec. 

5. Assabentat del decret de 19 de maig de 2020, de modificació de 
calendari fiscal. 

6. Assabentant del decret de 22 de maig de 2020, de correcció d'errades 
del decret del 19 de maig, de modificació del calendari fiscal. 

7. Assabentat del decret de 14 de maig de 2020, per restablir el mercat 
setmanal. 

8. Assabentat del decret de 20 de maig de 2020, per a la reobertura de les 
terrasses dels establiments de restauració. 

9. Aprovar inicialment el Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals 
(PPI). 

10. Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona, els Ajuntaments d'Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, 
La Roca del Vallès, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de 
Dalt, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del 
Vallès i Vilassar de Dalt, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral i 
l'Associació de propietaris forestals Serralada Litoral Central per a la 
prevenció d'incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal. 

11. Autoritzar l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà 
(AMTU) a rebre, a compte del municipi de Montornès del Vallès, els 
pagaments de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de 
Barcelona resultants dels convenis de col·laboració entre ambdues 
entitats. 

12. Moció de suport als treballadors i treballadores de Nissan. 

13. Sessió de control dels òrgans de govern. 
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https://www.youtube.com/channel/UCo7U-T494ea4DbnK2nzJr1A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCo7U-T494ea4DbnK2nzJr1A?view_as=subscriber

