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De  conformitat  amb  el  que  estableix  l’article  109  del  Reglament  Orgànic
Municipal de Viladecavalls, es comunica la següent convocatòria:

Sessió: Ple ordinari
Dia: 26 de gener de 2023
Hora: 19:30 hores
Lloc: sala de plens

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de les actes anteriors.-

1.1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple de data 24 de
novembre de 2022.-

1.2.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del Ple de data 22
de desembre de 2022.-

2.- Part resolutiva.-

2.1.- Aprovació provisional del projecte de modificació puntual de la Revisió del
Pla  General  d’Ordenació  de  Viladecavalls  per  a  la  implantació  del  sistema
urbanístic d’habitatge dotacional públic.-

2.2.-  Aprovació  de  les  modificacions  de  la  relació  de  llocs  de  treball  per  a
l’exercici 2023.-

2.3.- Autorització de la compatibilitat per exercir una segona activitat privada
per compte aliena a la senyora MFA.-

2.4.- Aprovació, amb efectes retroactius a 1 de gener de 2022, del conveni de
cooperació  amb  entre  el  Departament  de  la  Vicepresidència  i  de  Polítiques
Digitals  i  Territori,  l’Autoritat  del  Transport  Metropolità,  l’empresa  Transports
Generals d’Olesa, SAU i l’Ajuntament de Viladecavalls, per definir les actuacions
de les parts per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars
de transport públic de viatgers per carretera entre Viladecavalls i Terrassa.-
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2.5.-  Ratificació  del  decret  d'alcaldia  2022DECR001442,  de  12  de  desembre
de2022,  d'aprovació del  conveni  de cooperació amb el  Consell  Comarcal  del
Vallès Occidental, per l’anualitat 2022, d’acord amb la línia de finançament de
programes i serveis juvenils que estableix la fitxa 43 del contracte programa
2022-2025.-

2.6.-  Ratificar  el  decret  d’alcaldia  número  2023DECR000051  de  data  16  de
gener de 2023 d’aprovació de l’increment previst en la Llei 31/2022, de 23 de
desembre, dels Pressupostos Generals de l’Estat.- 

3.- Control de l'equip de govern.-

3.1.- Donar compte.-

3.1.1.- Donar compte al Ple de l’acord d’extinció de la Comissió Informativa de
caràcter especial del Pla d'Actuació d'Emergència Climàtica (CIEPAEC).-

3.1.2.- Donar compte de la sentència ferma en referència al recurs contenciós
administratiu 243/2021-E, sobre una reclamació de responsabilitat patrimonial
per caiguda a la piscina municipal.-

3.1.3.- Donar compte de la sentència ferma en referència al recurs contenciós
administratiu 392/2020-S, contra l'expedient d'execució forçosa de contractació
d'una empresa especialitzada en olfactometria.-

3.2.- Mocions.-

4.- Donar compte dels decrets dictats per l'Alcaldia i dels acords de la Junta de
Govern Local.-

4.1.-  Decrets  dictats  per  l'Alcaldia  del  2022DECR001370  de  data  19  de
novembre de 2022 al 2023DECR000073 de data 20 de gener de 2023.-

4.2.- Acords de la Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2022, 1 i
15 de desembre de 2022 i 12 de gener de 2023.-

5.- Assumptes d'urgència.-

6.- Precs i preguntes.- 
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L’alcaldessa
Francesca Berenguer Priego

Viladecavalls, data de la signatura electrònica.
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