Dimarts 27 de setembre de 2011
Convocatòria de premsa
CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL PLE DE LA JUNTA DE
VEÏNS DE L’EMD DE VALLDOREIX
Dia: 29 de setembre de 2011.
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 14 de juliol de 2011 i del ple
extraordinari del dia 5 de setembre de 2011.
2. Donar compte dels Decrets de contractació de quantia superior a 6.000 euros, des del
dia 1 de juliol de 2011.
3. Aprovació definitiva del Projecte de reforma de l’enllumenat per a la millora d’eficiència
energètica.
4. Demanar el canvi de destí del PUOSC 2011.
5. Aprovació del conveni subvencional entre l’EMD de Valldoreix i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de l’Escola de Música.
6. Aprovació del conveni subvencional entre l’EMD de Valldoreix i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de l’Escola Bressol.
7. Aprovar el conveni d’adhesió a la xarxa d’arxius municipals de la Diputació de Barcelona.
8. Ratificació del Decret 324/11, de 17 de maig, pel qual es resol presentar Recurs d’Alçada
davant del Conseller de Territori i Sostenibilitat contra la resolució per la qual s’aprova la
trama urbana consolidada del municipi de Sant Cugat del Vallès.
9. Modificació del Pressupost núm. 9 /2011.
10. Mocions i propostes presentades pels grups al ple.

A) Moció de la Candidatura de Progrès i Catalanista de Valldoreix i de CIU-ACTUEM en
suport de l’escola catalana.
B) Moció de la Candidatura de Progrès i Catalanista de Valldoreix per reclamar un
referèndum sobra la reforma de la Constitució.
C) Moció presentada per CiU-Actuem sobre la renda mínima d’inserció.
11. Acció de govern
12. 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

