CONVOCATÒRIA A LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA A CELEBRAR EL DIA 13 DE JULIOL DE 2017 A
LES 19 HORES
ORDRE DEL DIA

1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 18 de maig de 2017.

2.

Mocions
A) Moció dels Grups d’ERC-MES, CUP-PC i C’s per analitzar la
despesa, idoneïtat tècnica, normativa i presa de decisió
que ha portat a instal·lar indicadors led no soterrats
B) Moció dels grups d’ERC-MES, CUP-PC i C’s per impulsar els
procediments oberts en la contractació pública de l’EMD
C) Moció de la CUP-PC, ERC-MES i C’s per a la creació d’una
d’Etica de denúncia de la corrupció i males pràctiques
públiques
D) Moció conjunta de tots els grups de l’oposició de la Junta
de Veïns sobre el viatge del President i el malbaratament
del Pressupost de l’EMD de Valldoreix

3.

Donar compte dels Decrets de contractació, des del dia 1 de maig de 2017 fins al 30 de juny de
2017.

4.

Aprovació de l’Inventari de Béns a 31-12-2016

5.

Aprovació del Compte General del Pressupost any 2016.

6.

Aprovació de la Modificació pressupostària núm. 5/2017.

7.

Proposta d’aprovació de Festes Locals any 2018.

8.

Nomenar a Josep Puig Belman com a representant de l’EMD de Valldoreix en el Consell de
Seguretat i Convivència de Sant Cugat del Vallès.

9.

Modificació de la plantilla de personal, de l’Organigrama i de la Relació de llocs de treball amb la
creació de dues places de mestre de la Llar d’Infants i d’una plaça d’administratiu funcionari
pels serveis d’atenció ciutadana.

10. Valoració dels llocs de treball de mestre de la Llar d’Infants i d’administratiu funcionari.
11. Donar compte del Decret núm 407/2017 de Presidència de l’EMD de modificació de la dedicació
parcial a la Sra. Elena Degollada Bastos.

12. Aprovació definitiva de Projecte de Reurbanització del C/Molí i resolució de les al·legacions
presentades.
13. Aprovació definitiva del Projecte de Reurbanització del C/ Nard i resolució de les al·legacions
presentades.
14. Proposta d’acord d’adhesió als acords marc del servei d’assegurances i del servei de mediació
d’assegurances del Consorci Català pel desenvolupament local i Associació Catalana de
Municipis de Comarques
15. Resolució de la concessió administrativa atorgada per l’EMD, per l’ús privatiu d’un sector de la
Plaça de l’Estació per a la instal·lació d’un quiosc de venda de diaris, revistes i altres productes.
16. Acció de govern.
17. Precs i preguntes.
A) Precs i preguntes del Grup CUP-PC
1.- Prec sobre les elevades despeses en assessoraments
jurídics i minutes de contenciosos, i demanant més diàleg
amb els veïns.
2.- Prec sobre l’obertura dels CAP’S a l’agost
B) Preguntes del Grup de C’s
1.- Sobre les tanques del parc infantil
2.- Sobre el perquè no es recullen les restes de la poda
3.- Sobre quin despatx d’arquitectes o urbanistes estan
duent a terme la transcripció del territori de Valldoreix a
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Valldoreix, 10 de juliol de 2017
EL PRESIDENT
Josep Puig Belman

