
 

Departament de Mitjans de Comunicació 
 

Data: 7 de setembre de 2021 
 

 

Ple ordinari del mes de setembre 

La sessió, de caràcter telemàtic, es podrà seguir pel canal de 
Youtube de l'Ajuntament de Montornès el dijous 9 de setembre 
a partir de les 19.30 h. 

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

1. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de 8 de juliol 
de 2021. 

2. Assabentat dels decrets dictats entre el 5 i el 30 de juliol de 2021. 
3. Assabentat dels decrets dictats entre el 2 i el 31 d'agost de 2021. 
4. Assabentat del decret de 6 de juliol de 2021, d'aprovació de la liquidació del 

Pressupost 2020. 
5. Assabentat de les dades d'execució del Pressupost corresponent al final 

del segon trimestre 2021. 
6. Aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador del servei del taxi 

de Montornès del Vallès. 
7. Aprovar la modificació de les tarifes dels serveis urbans de taxi de Montornès del 

Vallès. 
8. Aprovar la creació del servei, el projecte d’establiment i el Reglament del 

Servei d'informació i atenció a les dones. 
9. Aprovar la proposta de les festes locals per a l'any 2022. 
10. Ratificar l'acord amb al Mesa General de Negociació de 17 de maig de 2021. 
11. Aprovar el Compte General 2019. 
12. Aprovar inicialment la modificació del pressupost 21/2021 per suplement 

de crèdit finançat amb la baixa de crèdits d'altres aplicacions de despeses. 
13. Aprovar l'adhesió a l'Associació de Municipis per l'Energia Pública. 
14. Retornar la garantia dipositada en la contractació de les obres d’execució 

del projecte d’urbanització de Can Bosquerons de Dalt. 
15. Aprovar el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals a les Urbanitzacions i 

Nucli Urbà redactat per la Diputació de Barcelona. 
16. Suspendre la tramitació d’expedients i de llicències en relació a la Modificació 

Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a l’àmbit del cementiri municipal. 
17. Moció de suport a la gent gran, contra la deshumanització dels serveis bancaris 

davant la bretxa digital i les comissions abusives. 
18. Moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les 

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

