CONVOCATÒRIA
ES CONVOCA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA A CELEBRAR
EL DIA 23 DE MAIG DE 2013, A LES 20.00 HORES, A LA SEU DE L’EMD DE VALLDOREIX.

ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació dels esborranys de les actes del ple ordinari del dia 21 de març de 2013, el ple
extraordinari del dia 18 de març de 2013 i el ple extraordinari del dia 4 d’abril de 2013.

2.

Donar compte dels Decrets de contractació de quantia superior a 6.000 euros, des del dia 1 de
març de 2013 al dia 30 d’abril de 2013.

3.

Aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal.

4.

Modificació contracte de concessió del Transport públic amb l’empresa Saiz Tour, S.A

5.

Aprovació inicial del Reglament del Consell Sectorial de Medi Ambient.

6.

Acceptar la delegació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per exercir la competència de
resolució i execució d’expedients de disciplina urbanística i/o medi ambient dins l’àmbit del Parc
Natural de la Serra de Collserola, i sistemes generals de parcs i jardins, i sòl no urbanitzable;
amb excepció d’aquells expedients que afectin a edificacions i/o equipaments públics o privats
amb un àmbit d’influència superior al de l’Entitat Municipal Descentralitzada.

7.

Declaració de la compatibilitat del Sr. Pere Brualla Espurt per exercir l’activitat professional
privada d’arquitecte.

8.

Aprovació de l’Inventari de Béns Municipal a 31 de desembre de 2012

9.

Donar compte de l’execució del 1er trimestre del pressupost any 2013.

10. Donar compte del Decret de Presidència núm. 200/2013 d’aprovació del conveni d’utilització
dels horts urbans per part de Càritas de Sant Cugat del Vallès.
11. Modificació del Reglament de protecció de l’arbrat de Valldoreix
12. Modificació de l’Ordenança núm. reguladora dels preus públics de l’Escola de Música
13. Modificació pressupostària núm. 4/2013.
14. Acord d’adhesió a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual és

prenedora l’ADM i co-prenedores aquelles administracions i/o Organismes públics que s’hi
adhereixin.
15. Adhesió al conveni DIBA-Localret per la compra agregada de telecomunicacions.
16.

Donar compte de l’informe sobre el compliments dels terminis de pagament dels 4 trimestres
de l’any 2011, dels 4 trimestres de l’any 2012, i del primer trimestre de l’any 2013.

17. Mocions i propostes presentades pels grups al ple.
18. Acció de govern.
19. Precs i preguntes.
Valldoreix, 17 de maig de 2013
EL PRESIDENT

Josep Puig Belman

