
 

Departament de Mitjans de Comunicació 
 

Data: 11 de gener de 2022 
 

 

Ple ordinari del mes de gener telemàtic 

La sessió, de caràcter telemàtic, es podrà seguir pel canal de 
canal de Youtube de l'Ajuntament de Montornès el dijous 13 de 
gener a partir de les 19.30 h. 

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

1.- Aprovar, si s'escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors: 
ordinària del 4 de novembre de 2021, ordinària del 2 de desembre de 2021 i 
extraordinària del 23 de desembre de 2021. 
2.- Assabentat dels decrets dictats entre el 26 de novembre i el 30 de 
desembre de 2021. 
3.- Assabentat del decret del 20 d'octubre de 2021 de contractació de personal 
per urgència. 
4.- Assabentat del decret del 3 de desembre de 2021 de contractació de 
personal per urgència. 
5.- Assabentat al Ple de la publicació de l'Informe 21/2021 de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, relatiu al compte general de les corporacions locals de 
l'exercici 2019. 
6.- Aprovar el Pla Normatiu per a l'exercici 2022. 
7.- Modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023. 
8.- Desestimar la sol·licitud de modificació del contracte de les obres d’execució 
del projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 22 Can Xec formulada 
per l’adjudicatària del contracte. 
9.- Desestimar el recurs de reposició interposat contra la revisió de preus del 
contracte del servei de neteja viària i recollida de residus. 
10.- Aprovar la modificació i pròrroga del contracte del servei de neteja viària, i 
recollida de residus a Montornès del Vallès. 
11.- Aprovar les tarifes dels serveis d'auto-taxi per a l'any 2022. 
12.- Moció de recolzament a les forces i cossos de Seguretat de l'Estat i 
Policies Locals per exigir al Govern de l'Estat que no modifiqui la Llei de 
Seguretat Ciutadana. 
13.- Declaració institucional per condemnar la campanya d'assetjament contra 
un menor i la seva família per voler estudiar en castellà. 
14.- Moció de rebuig a la providència del Tribunal Suprem i de suport al model 
d'immersió lingüistica de Catalunya. 
15.- Sessió de control dels òrgans de govern. 
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https://www.youtube.com/channel/UCo7U-T494ea4DbnK2nzJr1A?view_as=subscriber

