
 
Departament de Mitjans de Comunicació 

 

Data: 17 de desembre de 2018 
 

 

Ple a l'Ajuntament de Montornès 
 
La sessió tindrà lloc el dijous 20 de desembre, a les 19.30 h, a 
la Sala d'Actes de la Casa Consistorial. 
 
El Ple presenta un ordre del dia que, en síntesi, és el següent: 
 

1. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de 31 
d'octubre de 2018. 

2.  Assabentat dels decrets dictats entre el 29 d'octubre i el 30 de 
novembre de 2018.  

3. Assabentat al Ple de l'estat d'execució dels pressupostos i període 
mig de pagament del 3r trimestre de 2018. 

4. Expedient per aprovar l'actualització del Pla Estratègic de 
subvencions. 

5. Expedient per aprovar el Pla Normatiu 2019. 
6. Expedient per aprovar la continuïtat de l'Ajuntament de Montornès del 

Vallès en el projecte del Pla mancomunat de prevenció en el consum 
de drogues, pantalles i altres riscos associats de la Mancomunitat de 
municipis del Galzeran. 

7. Expedient per aprovar l'adjudicació del servei de neteja viària, 
recollida de residus i inspecció a Montornès del Vallès. 

8. Expedient per aprovar la relació de llocs de treball i la plantilla 
orgànica per a l'any 2019. 

9. Expedient per modificar l'Acord de Condicions de Treball del personal 
funcionari i del Conveni Col·lectiu del personal laboral 2018. 

10. Expedient per aprovar la imposició i ordenació de la taxa per serveis 
especials de vigilància i altres, motivats per espectacles públics i 
grans transports. 

11. Expedient per aprovar el Pressupost General de l'exercici 2019. 
12. Moció de suport i reconeixement del sistema sanitari públic d'Atenció 

primària. 
13. Moció en suport a la vaga de fam per denunciar el bloqueig del 

tribunal constitucional. 
14. Moció per a la derogació del delicte d'injúries a la Corona Espanyola i 

per a la reprovació de Felip de Borbó i Grècia. 
15. Moció de rebuig a la petició de més de 200 anys de presó per als 

processats pel referèndum de l'1 d'octubre. 
16. Sessió de control dels òrgans de govern. 
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