CONVOCATÒRIA A LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA A CELEBRAR EL DIA 27 DE SETEMBRE DE
2018 A LES 19 HORES
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 17 de maig de 2018 i el ple extraordinari del
dia 17 de maig de 2018.

2.

Mocions i propostes presentades pels grups al ple.
A) Moció del grup municipal de PdeCat-Actuem perquè anomeni carrer de l’1 d’octubre el
tram del carrer de Sant Albert (entre el carrer Tibidabo i Rambla Mossèn Jacint
Verdaguer).
B) Moció del grup municipal de CUP-PC per a donar suport al dret a vot de totes les persones
residents.
C) Moció del grup municipal de CUP-PC per a prendre les mesures necessàries per evitar
abocaments en els camps propers a la Hípica Dufresne.
D) Moció del grup municipal d’ERC-MES per fer de Valldoreix una Vila ciclable.
E) Moció del grup municipal d’ERC-MES pel foment dels vehicles elèctrics a Valldoreix.
F)

Moció del grup municipal de Ciutadans per a prevenir l’efecte de la implantació i expansió
de la vespa asiàtica (vespa velutina) a Valldoreix.

3.

Donar compte dels Decrets de contractació, des del dia 11 de juliol de 2018 fins al dia 10 de setembre
de 2018.

4.

Donar compte de l’execució del segon trimestre del pressupost any 2018.

5.

Donar compte de l’informe sobre els compliments de pagament del segon trimestre de l’ any 2018, i el
període mitjà de pagament.

6.

Donar compte de les dades d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat del segon
trimestre de l’any 2018, remeses al Ministeri d’Hisenda.

7.

Aprovació de la Modificació pressupostària núm. 7/2018.

8.

Donar compte del Decret de Presidència núm 458-e/2018, de data 17 d’agost de 2018, d’adscripció de la
gestió de Can Montmany a la Presidenta accidental.

9.

Nomenar la Comissió de seguiment de la gestió de Can Montmany.

10.

Nomenament de Comissió per la redacció de la modificació del ROM i aprovació del seu Reglament de
Funcionament.

11.

Nomenament de la Comissió per la redacció de la modificació del Reglament de Participació Ciutadana i
aprovació del seu Reglament de Funcionament.

12.

Modificació del Conveni Col.lectiu del personal laboral de l’EMD de Valldoreix per reduir la jornada a 35
hores setmanals i per la complementació del 100 de les retribucions fixes i periòdiques de la incapacitat
temporal.

13.

Modificació de l’acord regulador de les condicions del treball del personal funcionari de l’EMD de
Valldoreix per reduir la jornada de treball a 35 hores setmanals i per la complementació del 100 de les
retribucions fixes i periòdiques de la incapacitat temporal.

14.

Aplicar el 0’3 per cent d’augment de les retribucions del personal de l’EMD a la revisió de complements
específics entre llocs de treball amb funcions equiparables i a la homologació de complements de destí a
partir del dia 1 d’octubre de 2018, així com consolidar aquest augment per l’any 2019 com a
adequacions retributives singulars.

15.

Acció de govern.

16.

Precs i preguntes.
1.- Prec del grup de CUP-PC per consensuar amb l’equip de govern les bases del concurs de
cartells de la propera festa major, així com d’altres concursos que restin fora de la legislació
sobre procediments municipals i administratius.
2.- Preguntes del grup d’ERC-MES
- Pregunta sobre la finestreta única
- Pregunta sobre el Pla d’equipaments, pla d’usos i centralitat
- Pregunta sobre l’estat/balanç del protocol contra assetjament sexual durant les
festes
3.- Preguntes del grup de Ciutadans
- Pregunta sobre els horaris del Complex Esportiu
- Pregunta sobre les funcions de l’agent cívic
Valldoreix, 21 de setembre de 2018
LA PRESIDENTA, acctal

Susana Herrada Cortés

