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Ple ordinari del mes de novembre 

La sessió tindrà lloc el dijous, 4 de novembre a les 19.30 h a la 
Sala d'Actes de l'Ajuntament. Atenent les darreres disposicions 
del Procicat en relació a la Covid-19, hi podrà assistir públic 
amb limitació a l'aforament de la sala. La sessió també es 
podrà seguir pel canal de Youtube de l'Ajuntament de 
Montornès. 

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 d'octubre de 
2021. 

2. Assabentat dels decrets dictats entre el 1 i el 28 d'octubre de 2021. 
3. Assabentat del decret de 14 d'octubre, per aprovar la modificació del cartipàs de la 

legislatura 2019-2023. 
4. Assabentat de l'avaluació del Pla d'igualtat de gènere per a la ciutadania. 
5. Autoritzar la compatibilitat d'una treballadora per realitzar activitats en l’àmbit privat. 
6. Aprovar la revisió de preus del contracte del servei de neteja viària, recollida de 

residus i inspecció a Montornès del Vallès. 
7. Aprovar una modificació de Pressupost mitjançant Crèdit Extraordinari finançada 

amb romanent líquid de tresoreria per al servei de neteja de parcs i jardins. 
8. Aprovar una modificació de Pressupost mitjançant Crèdit Extraordinari finançada 

amb anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d’altres partides per a 
subvencions a educació. 

9. Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa de 
gestió de residus domèstics i comercials per a l'exercici 2022. 

10. Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2022. 

11. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres per a l'exercici 2022. 

12. Rebutjar el full d’Apreuament d’un particular i aprovar el Full d’Apreuament 
Municipal per a l’expropiació de les finques identificades com parcel·les n. 6 i 7 de 
la relació de béns i drets afectats per l’execució del Projecte de condicionament de 
pous de l’Ametller i del dipòsit regulador de Can Xec. 

13. Rebutjar el Full d’Apreuament particular de Montdeforn, S.L. i aprovar el Full 
d’Apreuament Municipal per a l’expropiació de les finques identificades com 
parcel·les n. 2, 3 i 4 de la relació de béns i drets afectats per l’execució del Projecte 
de condicionament de pous de l’Ametller i del dipòsit regulador de Can Xec. 

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