Departament de Mitjans de Comunicació

NOTA DE PREMSA

Data: 4 de maig de 2021

Ple ordinari del mes de maig
La sessió es podrà seguir pel canal de Youtube de l'Ajuntament
de Montornès el dijous 6 de maig a partir de les 19.30 h.
A continuació, la síntesi de l'ordre del dia:
1. Qüestió prèvia. Declaració contra l'homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia,
la bifòbia i la transfòbia.
2. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de 8
d'abril de 2021.
3. Prendre coneixement del canvi de nom del Grup Municipal Més per
Montornès que passarà a denominar-se Grup Municipal d'Esquerra
Republica de Catalunya - Acord Municipal.
4. Assabentat dels decrets dictats entre el 31 de març de 2021 i el 30
d'abril de 2021.
5. Assabentat del decret de 8 de març de 2021, que aprova la contractació
d'urgència d'un professor a l'Escola Municipal de Música, Dansa i Teatre.
6. Assabentat del decret de 16 de març de 2021, que aprova la
contractació d'urgència d'una professora a l'Escola Municipal de Música,
Dansa i Teatre.
7. Assabentat del decret de 31 de març de 2021, que aprova el Pla
pressupostari a mig termini 2022-2024.
8. Assabentat de l'execució del 1r trimestre del Pressupost, informe de
morositat, i període mig de pagament.
9. Modificar la ordenança fiscal núm.42 reguladora del preu públic de
l'Escola de Música per al curs 2021-2022.
10. Modificar la ordenança fiscal núm.46 reguladora del preu públic de
l'Escola Bressol per al curs 2021-2022.
11. Aprovar el Pla de Convivència 2021-2025.
12. Moció per instar al govern d'Espanya a reconèixer la capacitat de gestió
de les entitats locals i a augmentar el percentatge dels fons europeus de
recuperació assignats a ajuntaments, diputacions, cabildos i consells
insulars.
13. Moció per la defensa de la reducció de l'IRPF a les rendes més baixes.
14. Moció per aprovar la declaració de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat, per una recuperació verda i socialment justa.
15. Moció de suport a l’alliberament mundial de les patents de les vacunes
contra la Covid-19.
16. Sessió de control dels òrgans de govern

