
 

 

Dimarts 20 de novembre de 2012 

Convocatòria de premsa 

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL PLE DE LA JUNTA 
DE VEÏNS DE L’EMD DE VALLDOREIX 

Dia: 22 de novembre 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 11 d’octubre de 2012. 
 

2. Donar compte dels Decrets de contractació de quantia superior a 6.000 euros, des del 
dia 16 de setembre fins al 31 d’octubre de 2012. 
 

3. Acord de supressió de la paga extra de Nadal del personal de l’EMD de Valldoreix, i de 
no disponibilitat de la mateixa, en aplicació de l’article 2 del Reial Decret-llei 20/2012, 
de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat i 
article 22 de la llei 2/2012, de pressupostos generals de l’Estat per l’exercici 2012. 
 

4. Acord sobre els dies personals i vacances del personal laboral i funcionari de l’EMD per 
l’any 2013 , en compliment allò disposat al Real Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat. 
 

5. Acord sobre jornada de treball del personal laboral i funcionari de l’EMD de Valldoreix , 
en compliment d’allò disposat a la llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos 
generals de l’Estat. 
 

6. Donar compte de l’execució del 3er trimestre del pressupost any 2012. 
 

7. Aprovació definitiva de l’aplicació de contribucions especials per a la urbanització del  
C/ Mariscota. 
 

8. Aprovació de l’expedient de Modificació pressupostària 7/12. 
 

9. Acord d’incoació d’un expedient de revisió d’ofici de l’article 24 del conveni col·lectiu 
de l’any 1996, dels acords de la Comissió Paritària de data 30 de juliol de 2002 i de la 
Resolució de Presidència de l’EMD de data 5 de març de 2010. 



 

 

 

 

 

10.  Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal de Protecció de l’Arbrat de Valldoreix. 
 

11.  Mocions i propostes presentades pels grups al ple. 
 

12.  Acció de govern. 
 

13.  Precs i preguntes. 
 

14.  Prendre coneixement de la dimissió al càrrec de vocal de Pablo Alonso González, com 
a representant del grup CPCV, i prendre coneixement de la proposta del partit 
d’Iniciativa per Catalunya Verds de la designació de la Sra. Carme Babiloni Sesma en 
substitució del Sr. Pablo Alonso González. 

 

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 

 


