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PLE MUNICIPAL 
 

Sessió ordinària celebrada el 18 de juliol de 2016.  
 
 
 
 

EXTRACTE D'ACORDS 
 

FOREN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS :   
 

 
- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta del ple de data 20 de juny de 2016. 

 
- Dació de compte de resolució d’alcaldia 1.510/16 sobre modificació règim 

econòmic de dedicació del Tinent d’Alcalde d’Economia, Empresa, Ocupació i 
Recursos Humans. 

 
- Dació de compte de resolució d’alcaldia núm. 1.545/16 sobre nova composició 

Junta de Govern Local, nomenament de Tinències d’Alcaldia i Regidories 
delegades amb atribució d’àrees de responsabilitat política. 

 
- Proposta de ratificació de Decret d’Alcaldia sobre nomenament de personal 

eventual (modalitat personal directiu). 
 

- Moció sobre modificació parcial del quadre econòmic de retribucions i 
indemnitzacions a membres del Consistori i grups municipals i determinació a 
efectes econòmics del règim de dedicació a les àrees de responsabilitat política. 

 
- Moció sobre creació d’un lloc de treball de personal eventual en la tipologia de 

personal directiu amb determinació del règim de dedicació i econòmic. 
 

- Moció sobre modificació de les Comissions Informatives Municipals de caràcter 
permanent. 

 
- Moció sobre modificació de la designació de representants municipals en 

organismes autònoms municipals i ens o associacions supramunicipals. 
 

- Moció institucional per a la millora del manteniment al barri de Les Planes. 
 

- Moció conjunta dels grups municipals de la CUP-PC i Convergència de suport a la 
marxa SOM. 

 
- Moció conjunta dels grups municipals d’ERC-MES i  Convergència per un nou país 

lliure de corrupció.  
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- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment 
d’Esquerres (ERC-MES), amb incorporació d’esmenes de Convergència, sobre la 
creació d'un Consell editorial tècnic de la revista municipal. 

 
- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA, amb incorporació d’esmenes de 

Convergència, per declarar Sant Cugat del Vallès ciutat amiga de la cultura vegana 
i vegetariana. 

 
- Moció del grup municipal de Convergència de suport al President Mas, Joana 

Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs amb motiu de la seva imputació per 
l’organització del 9N. 

 
- Dació de compte d’acords i punts tractats pels Consells de Barri. 

 
- Dació de compte de Decret d’Alcaldia sobre canvi presidència en el Consell de 

Barri de Mira-Sol. 
 

- Proposta de modificació parcial de representants polítics en els Consells de Barri. 
 

- Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del reglament de creació 
i funcionament del registre municipal de grups  d´interès. 

 
- Proposta d’aprovació d’alteració de la qualificació jurídica de l’immoble de propietat 

municipal conegut com a “Edifici Jaumandreu” i del conveni de cessió temporal de 
l’ús a l’entitat associativa “Ateneu Santcugatenc”. 

 
- Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del PGM a l’àmbit del Teatre 

de la Unió.  
 

- Proposta de desistiment de la modificació puntual del PGM als àmbits del parc 
Ramon Barnils i altres del municipi.  

 
- Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del PGM a l’àmbit del parc 

Ramon Barnils i altres del municipi per a la implantació de nous equipaments 
municipals. 

 
- Dació de compte de l’aprovació de “Convenio de colaboración entre la Red de 

Ciudades por la Bicicleta y el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès para el 
registro de bicicletas-BICIREGISTRO.es”. 

 
- Proposta d’aprovació de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Cugat i el Consell 

Comarcal en matèria de transport escolar no obligatori pels cursos 2016-2017, 
2017-2018 i 2018-2019. 

 
- Proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals 

reguladores dels tributs locals per la resta de l’exercici 2016. 
 

- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació número 13 del pressupost de 
l’Ajuntament, per a l’exercici 2016. 
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- Proposta d’acord d’aprovació de les condicions financeres de l’operació 
d’endeutament prevista a la modificació pressupostària número 13 del pressupost 
de l’Ajuntament.  

 
- Proposta d’avocació puntual tributs locals Turó can Matas – carretera Rubí. 

 
- Proposta de concessió de compatibilitat a un funcionari eventual d’aquest 

Ajuntament. 
 
 

 


