
 

 
 

 
 
 
Departament de Mitjans de Comunicació 
Data: 5 d’abril de 2022 
 

 

Ple ordinari del mes d’abril 
La sessió serà presencial i tindrà lloc a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament el dijous 7 d’abril a les 19.30 h. També es podrà 
seguir en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament de 
Montornès. 

Síntesi de l’ordre del dia: 
 

1. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de 3 de març de 
2022. 

2. Assabentat dels decrets dictats entre el 28 de febrer i el 31 de març de 2022. 
3. Assabentat del decret 20220001000688, d'1 de març de 2022, per contractar 

d’urgència a una professora de música amb l’especialitat de saxo. 
4. Assabentat del decret de 4 de març de 2022, per contractar d’urgència a un/a 

educador/a d’escola bressol. 
5. Assabentat del de 15 de maç de 2022, per aprovar el Pla pressupostari a mig 

termini de l’Ajuntament per al període 2023-2025. 
6. Aprovar inicialment la Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de 

l'Ajuntament de Montornès del Vallès. 
7. Aprovar inicialment el Reglament regulador del servei públic de la Biblioteca de 

Montornès del Vallès. 
8. Aprovar inicialment una modificació pressupostària per crèdit extraordinari 

finançat amb anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d’altres partides del 
pressupost vigent no compromesos. 

9. Aprovar inicialment una modificació pressupostària per suplement de crèdit i 
crèdit extraordinari finançant amb romanent de tresoreria. 

10. Aprovar inicialment una modificació pressupostària per crèdit extraordinari 
finançada amb baixes d'altres aplicacions de despeses. 

11.  Instar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que formalitzi la declaración d’àrea 
amb mercat d’habitatge tens del municipi de Montornès del Vallès. 

12.  Moció de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del 
patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la Unesco. 

13.  Moció en suport al dret d'autodeterminació del poble saharaui. 
14.  Moció de suport a la vaga del sector educatiu. 
15.  Sessió de control dels òrgans de govern. 
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