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El Ple se celebrarà el dijous 6 de febrer 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, els esborranys de les actes de les sessions anteriors: 
extraordinària de 16 de desembre de 2013, ordinària de 9 de gener de 2014 i 
extraordinària de 24 de gener de 2014. 
2. Assabentat dels decrets dictats entre el 2 i el 31 de gener de 2014. 
3. Moció per rebutjar la pujada tarifària aprovada per l'Autoritat del Transport 
Metropolità. 
4. Moció en defensa de les Escoles Municipals de Música i el seu finançament 
per part de la Generalitat de Catalunya. 
5. Moció per sancionar les entitats financeres i grans empreses que tinguin 
immobles desocupats al municipi. 
6. Moció sol·licitant la retirada de l'avantprojecte de Llei de protecció dels drets 
del concebut i de la dona embarassada del partit popular. 
7. Moció de rebuig  a la resolució de la Generalitat de Catalunya sobre la 
distribució als municipis de Catalunya del fons de cooperació local de l'any 
2013. 
8. Moció de suport a la proposició de la Llei per delegar a la Generalitat la 
competència per celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. 
9. Expedient per aprovar la incorporació al Consorci per a la Gestió Integral 
d'Aigües de Catalunya (CONGIAC), així com els estatuts. 
10. Expedient per aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Localret. 
11. Expedient per aprovar les xifres oficials de població a data 1 de gener de 
2013. 
12. Expedient per aprovar el nou Reglament del Consell Escolar Municipal de 
Montornès del Vallès. 
13. Expedient per aprovar definitivament el Pressupost General 2013. 
14. Sessió de control dels òrgans de govern. 
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