CONVOCATÒRIA A LA SESSIÓ ORDINÀRIA A CELEBRAR EL 1 DE FEBRER DE 2018 A LES 19
HORES
Seguidament es presenta el següent ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 19 d’octubre de 2017 i ple
extraordinari del 12 de desembre de 2017.

2.

Presa de possessió de l’Anna Cano Ferrer en substitució de Susanna Casta del grup de
Ciudadanos.

3.

Mocions i propostes presentades pels grups al ple.
A) Moció institucional en defensa de les Institucions de Catalunya i dels seus representants
electes.
B) Moció de la CUP-PC per la condemna del finançament il·legal de CDC
C) Moció de la CUP-PC per a la realització d’un Pla Específic de Mobilitat (PEM) pel polígon
d’activitat econòmica de Can Colopa a fi d’avualuar i d’entomar el repte de garantir la
mobilitat sostenible als centres de treball.
D) Moció d’ERC-MES per definir el pla d’usos dels equipaments de Valldoreix presents i
futurs, de manera participativa.
E) Moció d’ERC-MES per obrir un procés participatiu per redefinir l’ús esportiu del camp de
futbol del barri Can Monmany
F) Moció d’ERC-MES de suport al banc d’ADN per les identificacions de les persones
desaparegudes a la Guerra Civil

4.

Donar compte dels Decrets de contractació , des del dia 1 de novembre de 2017 fins al 31 de
desembre de 2017.

5.

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 2018.

6.

Aprovació de les factures de l’any 2017 i aprovació de la modificació pressupostària 1/2018
d’incorporació d’aquestes factures.

7.

Modificació de les indemnitzacions per assistència a òrgans col.legiats i establiment de les
retribucions de la Presidenta accidental.

8.

Donar compte del Decret núm 33/2018 de Presidència de Modificació del Cartipàs Municipal.

9.

Modificació pressupostària del Pressupost 2018 núm 2/2018.

10. Acció de govern.
11. Precs i preguntes.
Primera. Pregunta del grup d’ERC-MES, un cop l’equip de govern ha pres la decisió d’establir
uns grades fixes a la Nau de Cultura, podrien explicar-nos quin és el mapa dels equipaments
actual i com pretenen substituir els usos que es donaven fins ara a la Nau de Cultura?

Valldoreix, 29 de gener de 2018
LA PRESIDENTA, acctal
Susana Herrada Cortés

