
 

 
 

 
 
 
Departament de Mitjans de Comunicació 
Data: 04 de juliol de 2022 
 

 

Ple ordinari del mes de juliol 
La sessió tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Ajuntament el dijous 7 
de juliol 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 2 de juny de 
2022. 

2.  Assabentat dels decrets dictats entre el 30 de maig i el 30 de juny de 2022. 
3.  Assabentat del decret de 20 de juny de 2022, que aprova la liquidació del 

Pressupost municipal de l'anualitat 2021. 
4. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de les Mesures Alternatives a la Sanció 

Econòmica. 
5. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de Mobilitat. 
6. Aprovar inicialment el Reglament regulador dels espais i equipaments culturals de 

Montornès del Vallès. 
7. Aprovar inicialment les Cartes de Serveis de l’Ajuntament. 
8. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal núm.1 reguladora de l'Impost sobre 

béns immobles (IBI). 
9. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal núm.2 reguladora de l'Impost sobre 

activitats econòmiques (IAE). 
10. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal núm.49 reguladora del preu públic per 

la prestació del servei de Bar al Casal de la Gent Gran per l'Ajuntament de 
Montornès del Vallès. 

11. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal núm.21 reguladora de la taxa per la 
utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de 
vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i 
les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol mena. 

12. Aprovar el reconeixement de l'entitat Associació de voluntaris de Protecció civil 
Congost-Mogent com l'única vinculada a l'autoritat de Protecció civil i plans de 
protecció civil municipals. 

13. Aprovar el III Pla d'Igualtat de Gènere a la Ciutadania de Montornès del Vallès. 
14. Moció sobre l'ocupació il·legal d'habitatges i de protecció al dret a la propietat 

privada. 
15. Moció en defensa dels jutjats de pau. 
16. Sessió de control dels òrgans de govern. 
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