CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA A CELEBRAR EL DIA 19 D’OCTUBRE DE 2017
A LES 19 HORES.
ORDRE DEL DIA

1.

Mocions i propostes presentades pels grups al ple.
a)
b)

Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a
la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències ( 23 d’agost de 2017)
Moció perquè l’EMD s’adherexi al programa d’homegeneïtzació dels processos i
mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials

c)

Moció de C’s per a la gestió i informació sobre el fibrociment.

d)

Moció de Pdecat, ERC i CUP-PC de condemna de la violència injustificada generada per
l’Estat Espanyol el dia 1 d’octubre.

e)

Moció de la CUP-PC per la creació d’un servei de cura d’infants durant la realització de
determinats actes institucionals, per a fomentar la participación en igualtat de
condicions.

f)

Moció del grup Municipal d’ERC-Mes per desvincular la celebració de l’aplec de la salut
amb el dia de la Hispanidad.

g)

Moció del grup Municipal d’ERC-MES de suport a la renda garantida de ciutadania.

h)

Moció del grup Municipal d’ERC-MES per elaborar un cens de solars sense edificar i
d’edificis ruïnosos a Valldoreix.

2.

Donar compte dels Decrets de contractació, des del dia 1 de juliol de 2017 fins al 31 d’agost de
2017.

3.

Ratificació del Decret de Presidència 606/2017 d’adhesió al servei de telecomunicacions de la
Diputació de Barcelona.

4.

Aprovació de la Modificació pressupostària núm. 6/2017.

5.

Resolució del Recurs de Reposició interposat contra l’aprovació definitiva del Projecte de
Reurbanització del C/ Molí.

6.

Donar compte de l’execució del segon trimestre del pressupost any 2017.

7.

Donar compte de l’informe sobre els compliments de pagament del segon trimestre de l’ any
2017, i el període mitjà de pagament.

8.

Donar compte de les dades d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat del
segon trimestre de l’any 2017, remeses al Ministeri d’Hisenda.

9.

Donar compte del Decret núm 538/2017 d’aprovació de les línies fonamentals del Pressupost
any 2018.

10. Proposta de modificació de l’Annex I de l’acord regulador de les condicions de treball per al
personal funcionari de l’EMD de Valldoreix respecte a l’horari partit de l’administratiu d’Atenció
Ciutadana.
11. Proposta de modificació del conveni col.lectiu de les condicions de treball per al personal laboral
de l’EMD de Valldoreix per regular en l’Annex I l’horari partit de l’Agent Cívic, i per regular la
major dedicació d’alguns llocs de treball.
12. Modificació de la RLT per adequar-la a l’increment de l’ 1 per cent dels salaris en compliment de
la Llei de Pressupostos.
13. Nomenament de vocal de les Associacions de Veïns de Valldoreix i vocal de les Associacions de
Comerciants de Valldoreix al Consell de Seguretat i Convivència de Sant Cugat del Vallès.
14. Acció de govern.
15. Precs i preguntes.
A)

Preguntes del Grup CUP-PC
1.- Pregunta sobre la finca de Can Abadal sobre si existeix una servitud de pas pel Camí
de Can Abadal i sobre si existeix un contenciós interposat pels propietaris.
2.- Pregunta sobre com està el projecte d’Avinguda Baixador.
3.- Pregunta sobre quan tindrem l’Auditoria de Sorea i si hi ha algun tram amb
fibrociment.
4.- Pregunta sobre el Torrent de Saladrigues.

B)

Preguntes del Grup d’ERC-MES
1.- Pregunta sobre què es pensa fer davant el fet que algunes parades del mercat no
posin l’etiquetatge i claredat en el preu del producte.

2.- Quan disposaran d’una còpia de la diagnosi sobre l’estat del clavegueram que ha fet
l’empresa SOREA.
3.- Pregunta sobre la situació de la mobilitat de la zona de l’Avinguda Ramon Escayola.
4.- Pregunta sobre si ja s’ha fet una diagnosi energètica sobre l’Enllumenat públic de
Valldoreix.
Valldoreix, 16 d’octubre de 2017
EL PRESIDENT

Josep Puig Belman

