
 

Departament de Mitjans de Comunicació 
 

Data: 05 de maig de 2020 
 

 

Montornès farà aquest dijous el seu 
primer ple municipal telemàtic 

La sessió es podrà seguir pel canal de Youtube de l'Ajuntament el dijous 
7 de maig a partir de les 18.30 h. L'ordre del dia està format per dotze 
punts, la major part dels quals tenen a veure amb les mesures 
extraordinàries adoptades pel govern local per la crisi de la Covid-19. 
 
Els 17 regidors i regidores de l'Ajuntament de Montornès es reuniran per primera 
vegada de forma telemàtica aquest dijous a les 18.30 h. La sessió es podrà seguir a 
través del canal de Youtube de l'Ajuntament. 

Durant les darreres setmanes la Junta de Govern Local i les Comissions informatives 
ja han funcionat virtualment amb mitjans telemàtics. 

L'ordre del dia del Ple de dijous inclou dotze punts i la sessió de control dels òrgans de 
govern. La major part dels punts tenen a veure amb les mesures socials i 
econòmiques que s'han decretat al municipi arran de l'estat d'alarma i de la crisi 
sanitària provocada per la Covid-19. 

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

1. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de 5 de març de 
2020. 

2. Assabentat dels decrets dictats entre el 2 de març i el 30 d'abril de 2020. 

3. Assabentat del decret de 25 de març de 2020, d'adhesió al Manifest dels ens 
locals davant la crisi del Coronavirus 

4. Assabentat del decret d'1 d'abril de 2020, de mesures en el sector del Taxi per 
la declaració d'Estat d'Alarma. 

5. Assabentat del decret de 20 d'abril de 2020, que establia que les banderes de 
l'Ajuntament onegin a mig pal en honor de les persones que han mort pel 
Coronavirus. 

6. Assabentat del decret de 20 d'abril de 2020, d'adhesió al Decàleg de 
recuperació econòmica de l'Assemblea Catalana de Municipis. 

7. Assabentat del decret de 31 de març de 2020, de mesures d'impacte econòmic 
en tributs amb motiu del Covid-19. 

8. Assabentat del decret de 4 de maig de 2020, de modificació del decret de 
l'impacte econòmic del COVID-19 en la taxa de residus comercials. 

9. Assabentat del decret de 20 d'abril de 2020, de modificació Pressupost 
mitjançant crèdit extraordinari per fer front a despeses derivades de la COVID-
19. 

10. Declaració institucional de l'Ajuntament de Montornès del Vallès davant la crisi 
del COVID-19. 
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11. Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat 
d'augmentar la capacitat pressupostària del Món Local. 

12. Aprovar una modificació de pressupost per crèdit extraordinari finançada amb 
la baixa d'aplicació de despeses. 

13. Sessió de control dels òrgans de govern. 

 


