
 

 

CONVOCATÒRIA 
 
ES CONVOCA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA A CELEBRAR 
EL DIA 21 DE MARÇ 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 24 de gener de 2013 i del ple 

extraordinari del dia 21 de febrer de 2013. 
 
2. Donar compte dels Decrets de contractació de quantia superior a 6.000 euros, des del dia 1 de 

gener de 2013 al dia 28 de febrer de 2013. 
 
3. Resolució de les al·legacions presentades, i acord d’aprovació 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. 

 
4. Acord d’ampliació de supòsits, que degudament justificats, donen dret a la percepció del 

complement del 100% de les retribucions fixes i periòdiques durant la incapacitat temporal al 
personal funcionari i laboral de l’EMD de Valldoreix 

 
5. Informar favorablement l’Estudi de Mobilitat que inclou el Pacte de Mobilitat. 
 
6. Modificació del contracte i plec de condicions de la concessió de l’Escola de Música. 
 
7. Acceptació subvenció PUOSC 2011 per l’obra d’urbanització del C/ Mestre Casesnoves. 
 
8. Donar compte de la liquidació del pressupost any 2012. 
 
9. Donar compte de la Modificació pressupostària núm. 1/2013 d’incorporació del romanent 

afectat. 
 
10. Aprovació de factures any 2012 i aprovació de la modificació pressupostària núm. 2/2013 

d’incorporació d’aquestes factures. 
 
11. Modificació pressupostària núm. 3/2013. 
 
12. Modificació Ordenança núm. 10 general reguladora dels preus públics, i l’Ordenança núm. 12 

reguladora del preu públic per a la prestació del servei de tallers d’activitats educatives al Casal 
de Cultura i Biblioteca de Valldoreix. 

 
13. Donar compte del Decret 86/2013 d’aprovació de les bases dels cartells de la Festa Major. 



 
 

 
 

 
14. Nomenar representant al Consell Assessor Urbanístic de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
15. Mocions i propostes presentades pels grups al ple. 
 

16. Acció de govern. 
 
17. Precs i preguntes. 

 

Valldoreix, 18 de març 2013 

EL PRESIDENT 

 

 

Josep Puig Belman 


