Dimecres 10 d’octubre de 2012
Convocatòria de premsa
CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL PLE DE LA JUNTA
DE VEÏNS DE L’EMD DE VALLDOREIX
Dia: 11 d’octubre de 2012.
Hora: 20.00 hores.
Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila de Valldoreix.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 19 de juliol de 2012.
2. Donar compte dels Decrets de contractació de quantia superior a 6.000 euros, des
del dia 1 de juliol fins al 15 de setembre de 2012.
3. Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva del Reglament regulador del servei
de l’Escola Bressol de Valldoreix.
4. Donar compte de la resolució del Conseller de Política Territorial i Sostenibilitat relatiu
a l’estimació del requeriment previ a la interposició de recurs envers la delimitació de
la trama urbana consolidada.
5. Aprovació definitiva de l’establiment del servei de la Fira del Mercat de segona mà i
del intercanvi i el seu Reglament regulador.
6. Ratificar el Decret núm. 527/12 del President de l’EMD, d’aprovació de les festes
locals de Valldoreix de l’any 2013.
7. Modificació pressupostària núm. 6/2012.
8. Aprovació inicial de la Modificació Ordenances Fiscals per l’any 2013.
9. Donar compte del Decret de Presidència núm. 548/2012 de sol·licitud a la Xarxa de
Governs Locals de la Diputació de Barcelona, una aportació de 400.000 euros amb
destí a l’aportació que ha de fer l’EMD al Soterrament de les Torres d’Alta Tensió.
10. Aprovació del Conveni per a la Gestió de les finques de Can Monmany entre
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’Entitat Municipal Descentralitzada de

Valldoreix.
11. Ratificar el Decret de Presidència de l’EMD núm. 575/2012 de suspensió dels acords
del conveni dels treballadors en la relació a la prestació de incapacitat laboral
transitòria, i establir el règim de complementació de la incapacitat laboral transitòria
segons els límits legals.
12. Mocions i propostes presentades pels grups al ple.
-

Moció presentada pel grup CIU-Actuem i la Candidatura de Progrés i Catalanista de
Valldoreix contra la supressió de les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD),
anomenades Entitats d’Àmbit Territorial inferior al municipi (EATIM) a la resta
d’Espanya, prevista en l’avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local.

-

Moció presentada per la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix i pel
grup CIU-Actuem amb motiu del dia 28 de setembre, dia internacional per la
despenalització de l’avortament, en defensa al dret al propi cos i en contra de la
reforma restrictiva de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de l’ interrupció
voluntària de l’embaràs.

-

Moció presentada pel grup CIU-Actuem anomenada ‘Valldoreix diu prou al foc’.

13. Acció de govern.
14. Precs i preguntes.
Per a més informació truqueu al 93.674.27.19 o al 639.125.741. Correu electrònic:
comunicacio@valldoreix.cat. Lloc web: www.valldoreix.cat

