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La sessió presenta un ordre del dia que, en síntesi, és el següent: 

1. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de les actes de les sessions ordinària de 4 
de juliol de 2013 i extraordinària de 26 de juliol de 2013. 
2. Assabentat dels decrets dictats entre l'1 de juliol al 30 d'agost de 2013 
3. Moció del grup municipal del PSC sobre la situació actual dels joves a 
Catalunya. 
4. Expedient per aprovar la modificació de la relació de llocs de treball per crear 
el lloc de treball de tresorer i administraiu de tresoreria. 
5. Expedient per aprovar la modificació de la plantilla i la relació de llocs de 
treball per reconvertir una plaça d'agent a sotsinspector i d'auxiliar tècnic 
funcionari a tècnic auxiliar d'Educació. 
6. Expedient per a la resolució del contracte subscrit amb Gestió Esportiva 
Montornès, SL per a la gestió del servei públic municipal d'esports de 
Montornès del Vallès. 
7. Expedient per aprovar la modificació de pressupost 39/2013 per suplement 
de crèdit per incrementar aplicacions ''Adequació Ca l'Espasell  per a casal 
avis'' i ''Adequació casal avis per a dependències municipals''. 
8. Expedient per aprovar la modificació del pressupost 43/2013 per suplement 
de crèdit per dotar l'aplicació pressupostària ''Servei neteja edificis municipals'' 
9. Expedient per aprovar la modificació del pressupost núm. 45/2013 per 
suplement de crèdit destinat a incrementar partides d'inversió. 
10. Expedient per modificar la superfície cedida al Departament d'Ensenyament 
per a la construcció del nou Institut Marta Mata al Camí de la Justada, 5. 
11. Expedient per aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla 
General d'Ordenació per l'adequació dels paràmetres urbanístics dels Polígons 
Industrials. 
12. Expedient per aprovar la imposició i la ordenació de contribucions especials 
per a l'execució de les obres d'urbanització d'un tram del carrer Puig i 
Cadafalch entre el carrer de Joan Miró i el carrer de Vallromanes. 
13. Sessió de control dels òrgans de govern. 
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