
 

 

Dilluns 20 de juliol de 2015 

Convocatòria de premsa 

 

Convocatòria de Sessió Plenària Ordinària del Ple de la Junta de 

Veïns de l’EMD de Valldoreix 

 

Dia: 23 de juliol de 2015 

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 extraordinari del dia 13 de juny de 2015 i del ple 
extraordinari del dia 25 de juny de 2015. 

 
2. Mocions i propostes presentades pels grups al ple: 
 

A) Moció conjunta dels grups municipals d’ERC-MES i CUP-PC sobre la modificació del 
ROM i el Reglament de Participació Ciutadana 

 
B) Moció conjunta dels grups municipals CUP-PC i ERC-MES sobre la cessió que al seu 

dia es va fer des de l’EMD a l’Ajuntament de Sant Cucat del Vallès de la resta del 
terreny de l’estació de Valldoreix ara propietat de la Generalitat (2.372 m2) per un 
import de 528.458,87€. 

 
3. Donar compte dels Decrets de contractació de quantia superior a 6.000 euros, des del dia 13 

de juny de 2015 fins al 10 de juliol de 2015. 
 

4. Donar compte de l’execució del 2on Trimestre any 2015. 
 

5. Donar compte de l’informe sobre els compliments de pagament del segon trimestre any 
2015, i el període mitjà de pagament. 

 
6. Donar compte de les dades d’execució del pressupost del segon trimestre any 2015, remeses 

al Ministeri d’Hisenda. 



 
 

 
 

 
7. Modificació Pressupostària núm. 7/2015 

 
8. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 10: General reguladora dels Preus Públics; i  
 
9. Aprovació de l’Ordenança Fiscal núm. 22: Taxa per a la participació al Trail de Festa Major de 

Valldoreix 
 

10.  Acció de govern. 
 

11.  Precs i preguntes.  
 

A) Prec dels grups municipals ERC-MES i la CUP-PC sobre la importància de la tramesa 
anticipada dels punts de l’ordre del dia a tractar a la Junta de Portaveus per part de 
l’Equip de Govern. 

 
B) Pregunta conjunta dels grups municipals d’ERC-MES i de CUP-PC al President de l’EMD 

sobre l’estat de l’Incident d’impossibilitat legal d’execució de sentència. 
 

C) Pregunta conjunta dels grups municipals CUP-PC i ERC-MES al President de l’EMD en 
relació amb el conveni signat entre l'EMD i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en el 
que l'EMD accepta que es farà càrrec del pagament de l’expropiació del terreny del 
Mas Fuster, 66 i pel que s’ha sol·licitat d'un préstec de 175.000€ a la Diputació de 
Barcelona. 

 

 
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  
 
També podeu seguir-nos a través de les xarxes socials Facebook i Twitter 


