CONVOCATÒRIA A LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA A CELEBRAR EL DIA 17 DE
NOVEMBRE DE 2016 A LES 20 HORES
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 29 de setembre de 2016 i del ple
extraordinari del dia 4 d’octubre de 2016.

2.

Mocions i propostes presentades pels grups al ple.
A) Moció de C’s per regular, mitjançant una ordenança, la
ubicació dels clubs de cànnabis i les condicions d’exercici
de la seva activitat a Valldoreix
B) Moció de C’s per tancar el perímetre dels parcs infantils
públics de Valldoreix
C) Moció dels grups de la CUP-PC i ERC-Mes, per contractar
electricitat a les instal.lacions municipals amb energia 100
per cent renovable, de foment del canvi de model
energètic al municipi
i de lliuta contra la pobresa
energètica.
D) Moció d’ERC- MES de lluita contra la sida i per fer front a
l’estigma i la discriminació relacionats a l’epidèmia del VIH
E) Moció del grup d’ERC-MES per declarar Valldoreix territori
de cultura de Pau i lliure de pràctiques militars i de rebuig
a les pràctiques militars al Parc de Collserola

3.

Donar compte dels Decrets de contractació de quantia superior a 9.000 euros, des del dia 1 de
setembre de 2015 al dia 31 d’octubre de 2016.

4.

Aprovació de la Modificació pressupostària núm. 10/2016.

5.

Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per la gestió ordinària de Can
Monmany.

6.

Donar compte de l’execució del tercer trimestre del pressupost any 2016.

7.

Donar compte de l’informe sobre els compliments de pagament del tercer any 2016, i el període
mitjà de pagament.

8.

Donar compte de les dades d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat del
tercer trimestre 2016, remeses al Ministeri d’Hisenda.

9.

Modificació Ordenances Fiscals any 2017.

10. Modificar l’horari de les sessions ordinàries i de les audiències públiques.
11. Creació de la Comissió Especial de Reforma del ROM del Reglament de Participació Ciutadana,
així com l’aprovació del Reglament d’organització i funcionament d’aquesta Comissió.
12. Acció de govern.
13. Precs i preguntes.
A) Preguntes del grup de Ciutadans
-

Tenen resposta del Jutjat sobre les cases del C/ Sant Francesc
A la web o el portal de transparència hi hauria d’haver l’inventari general
de l’EMD.
B) Pregunta del grup de la CUP-PC

-

En el camí de passejada del circuit sumant capacitat, ha visibilitzat de
forma clara que una suposada propietat ocupi l’espai de la riera
mantenint-lo encerclat amb una tanca:
A qui pertany la zona en qüestió?
S’ha fet alguna actuació administrativa per a fer retirar les tanques de
forma immediata?
Valldoreix, 14 de novembre de 2016
EL PRESIDENT
Josep Puig Belman

