
 

 

CONVOCATÒRIA 
 
ES CONVOCA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA A CELEBRAR 
EL DIA  19 DE JULIOL DE 2012, A LES 20.00 HORES, A LA SEU DE L’EMD DE VALLDOREIX. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 24 de maig de 2012. 
 
2. Donar compte dels Decrets de contractació de quantia superior a 6.000 euros, des del dia 1 de 

maig al 30 de juny de 2012. 
 
3. Donar compte de l’execució del 2on trimestre del pressupost any 2012. 
 
4. Modificació del pressupost núm. 5/2012.  
 
5. Aprovació de l’establiment del servei local de la Fira del Mercat de segona mà i de l’intercanvi, 

així com aprovació  del Reglament regulador del servei. 
 
6. Aprovar el conveni entre la EMD i Eventing Sports Cinc. 
 
7. Aprovar la Modificació de l’Ordenança núm. 5 Reguladora de la taxa per a la utilització privativa o 

aprofitament especial de la via pública i terrenys d’ús públic i de l’Ordenança núm. 10 General 
reguladora dels preus públics.  

 
8. Aprovació del compte general del pressupost any 2011. 
 
9. Aprovació inicial del Reglament de protecció de l’arbrat. 
 
10. Adhesió al protocol general de la xarxa de governs locals 2012-2015 de la Diputació de 

Barcelona. 
 
11. Donar compte del Decret 404/12, de 3 de juliol de 2012, d’atorgament dels premis del concurs 

de cartells de Festa Major. 
 
12. Donar compte del Decret 407/12, de 4 de juliol de 2012, de modificació del Cartipàs municipal. 
 
13. Informar favorablement el nomenament del Síndic municipal de Greuges de Sant Cugat del 

Vallès. 
 
14. Mocions i propostes presentades pels grups al ple. 
 



 

 

 

 

A) Moció Institucional sol·licitant el manteniment de la subvenció a les escoles bressol 
 
B) Moció presentada pel grup de CPCV sobre la creació de dues comissions que decideixin la 
forma jurídica d’administració i els usos de l’equipament de Can Monmany. 
 
C) Moció del grup Ciu-Actuem sobre l’adhesió a l’associació d’ens locals “municipis per la 

independència”. 

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

 

Valldoreix,  16  de juliol de 2012 

EL PRESIDENT 

 

 

Josep Puig Belman 


