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Ple ordinari del mes de setembre 
La sessió tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Ajuntament el dijous 8 
de setembre 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 7 de juliol de 
2022. 
2.- Assabentat dels decrets dictats entre l'1 i el 29 de juliol de 2022. 
3.- Assabentat dels decrets dictats entre l'1 i el 31 d'agost de 2022. 
4.- Assabentat del decret de 20 de juny de 2022, de contractació de personal per dur a 
terme el Casal de Vacances 2022. 
5.- Assabentat del decret de 21 de juny de 2022, de contractació de personal per dur a 
terme el Casal de Vacances 2022. 
6.- Assabentat del decret de 22 de juny de 2022, de contractació de personal per dur a 
terme el Casal de Vacances 2022. 
7.- Assabentat del decret de 23 de juny de 2022, de contractació de personal per dur a 
terme el Casal de Vacances 2022. 
8.- Assabentat del decret de 30 de juny de 2022, de contractació de personal per dur a 
terme el Casal de Vacances 2022. 
9.- Assabentat del decret de 2 de juny de 2022, de contractació d'urgència de la 
coordinadora esportiva per dur a terme el Casal de Vacances 2022. 
10.- Assabentat del decret de 16 de maig de 2022, de contractació d'urgència de 
director/a espotiu/va per dur a terme el Casal de Vacances 2022. 
11.- Assabentat del decret d'1 de juliol de 2022, de contractació d'urgència de 
socorrista per a la piscina d'estiu. 
12.- Assabentat del decret 2 de juny de 2022, de contractació de socorrista per a la 
piscina d'estiu. 
13.- Assabentat del decret de 17 de juny de 2022, de contractació d'urgència de 
socorrista per a la piscina d'estiu. 
14.- Aprovar el Pla de mesures antifrau. 
15.- Aprovar inicialment el Reglament d'accés, ús i funcionament dels mitjans de 
comunicació municipals. 
16.- Aprovar la modificació pressupostària per suplement de crèdit finançat amb baixa 
de credits d'altres aplicacions. 
17.- Aprovar definitivament el Compte General 2021. 
18.- Aprovar la revisió de preus del contracte del servei de neteja viària, recollida de 
residus i inspecció a Montornès del Vallès. 
19.- Ampliar el termini per a l’execució de les obres del Projecte d’Urbanització de la 
Unitat d’Actuació núm. 22 Can Xec. 
20.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació 
Urbana a l'àmbit del cementiri. 
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https://www.youtube.com/channel/UCo7U-T494ea4DbnK2nzJr1A
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21.- Aprovar el conveni d'assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental a l'Ajuntament de Montornès del Vallès en matèria d'habitatge. 
22.- Aprovar la sol·licitud de subvenció en el marc del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next 
Generation EU, Línia 1, per a l’actuació “Construcció de residència per a gent gran i 
centre de dia”. 
23.- Moció per reclamar una solució definitiva per a l'escola d'educació especial Can 
Vila. 
24.- Sessió de control dels òrgans de govern. 


