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Ple ordinari del mes d'octubre 

La sessió, de caràcter telemàtic, es podrà seguir pel canal de 
Youtube de l'Ajuntament de Montornès el dijous 7 d'octubre a 
partir de les 19.30 h. 

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

1.  Qüestió prèvia. Votar la inclusió a l'ordre del dia d'un expedient d'urgència 
sobre la rectificació de la proposta de modificació de les tarifes dels serveis 
urbans de taxi. 

2.  Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de 9 de 
setembre de 2021.  

3. Assabentat dels decrets dictats entre l'1 i el 30 de setembre de 2021. 
4. Aprovar inicialment el Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Montornès 

del Vallès.  
5. Ratificar l'acord del Consell d'Administració de l'empresa municipal Montornès 

Serveis i Manteniment, SL per a la seva liquidació.  
6. Aprovar el Manual d'Identitat Corporativa de l'Ajuntament. 
7. Autoritzar la compatibilitat d'una treballadora per exercir una activitat privada.  
8. Autoritzar la compatibilitat d'una treballadora per exercir una activitat privada.  
9. Aprovar la modificació de la ordenança fiscal núm.1 reguladora de l'Impost 

sobre béns immobles.  
10. Aprovar la modificació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes per a 

l'exercici 2022.  
11. Aprovar la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels preus públics 

per a l'exercici 2022.  
12. Aprovar una modificació pressupostària mitjançant crèdit extraordinari i 

suplement de crèdit finançada amb romanent líquid de tresoreria per dotar 
diverses aplicacions. 

13. Aprovar una modificació pressupostària mitjançant crèdit extraordinari per dotar 
el servei de teleassistència. 

14. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria d'adjudicació d'habitatges de 
titularitat municipal en règim de lloguer destinat a joves. 

15. Urgència. Aprovar la rectificació de la proposta de modificació de les tarifes 
dels serveis urbans de taxi de Montornès del Vallès.  

16. 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

