Dimarts 19 de gener de 2016
Convocatòria de premsa

Convocatòria de Sessió Plenària Ordinària del Ple de la Junta de
Veïns de l’EMD de Valldoreix

Dia: 21 de gener de 2016
Hora: 20.00 hores.
Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila de Valldoreix.

ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 24 de setembre de 2015

2.

Mocions i propostes presentades pels grups al ple:
A. Moció institucional, de rebuig a l’acord marc del servei de menjador dels
centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament dels nivells
obligatoris i/o segon cicle d’educació infantil.
B. Moció institucional de condol per la mort de l’Alan Montoliu Albert i
condemna a la transfòbia.
C. Moció presentada pels grups per Ciutadans, CUP-PC, ERC-MES per
promoure la limitació de mandants municipals.
D. Moció presentada pels grups municipals de Ciutadans, ERC-MES i CUP-PC
per revisar el conveni i ajut econòmic del Cau Amic.
E. Moció presentada pels grups municipals d’ERC-MES, Ciutadans, i CUP-PC
per l’ampliació dels horaris del punt de lectura de Valldoreix.
F. Moció presentada pels grups de la CUP-PC, d’ERC-MES i de CIUTADANS per
a la realització d’un pla d’equipaments de Valldoreix
3. Donar compte dels Decrets de contractació de quantia superior a 6.000 euros, des del
dia 11 de novembre de 2015 fins al 31 de desembre de 2015.

4. Contestació a les al·legacions presentades per Miquel Diez Folch a l’acord d’aprovació
de la modificació de plantilla i de la relació de llocs de treball, i aprovació definitiva del
Pressupost, la plantilla de personal, relació de llocs de treball i bases d’execució de
l’any 2016.
5. Aprovació de factures de l’any 2015 i aprovació de la Modificació Pressupostària
1/2016 d’incorporació d’aquestes factures.
6. Aprovació de la Modificació pressupostària núm. 2/2016.
7. Acord d’expropiació del terreny situat a la Rambla Jacint Verdaguer núm 187.
8. Nomenament de Maria Josep Tuyà, funcionària de carrera d’aquesta EMD com a
tresorera d’aquesta Entitat.
9. Aprovació de la modificació de la fitxa descriptiva de la relació de llocs de treball, de la
seva valoració i proposta retributiva del lloc de treball de Tècnic/a de Promoció
Econòmica, Comerç, Disciplina Urbanística, i Tresorer/a.
10. Acord d’adhesió a les pòlisses d’assegurances licitades per el Consorci Català de
Desenvolupament Local i al Servei de Mediació d’Assegurances.
11. Acció de govern.
12. Precs i preguntes.
A. Prec del grup de la CUP-PC sobre el preu del bitllet senzill del transport urbà
B. Pregunta del grup municipal de Ciutadans sobre el bar del Complex Esportiu
Per a més informació truqueu al 93.674.27.19 o al 639.125.741. Correu electrònic:
comunicacio@valldoreix.cat. Lloc web: www.valldoreix.cat
També podeu seguir-nos a través de les xarxes socials Facebook i Twitter

