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PLE MUNICIPAL 
 

Sessió ordinària celebrada el 19 de setembre de 2016.  
 
 
 

EXTRACTE D'ACORDS 
 

FOREN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS :   
 

 
- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta del ple de data 18 de juliol de 2016. 
 
- Dació de compte d’escrit d’un regidor del grup municipal de la CUP-PC notificant 

l’abandonament del grup. 
 

- Moció institucional per a l’adhesió de Sant Cugat del Vallès a la campanya “No puc 
esperar!”. 

 
- Moció conjunta dels grups municipals de Convergència, Ciutadans, ERC-MES, 

ICV-EUiA i PSC instant al Ministeri de Justícia solucions urgents per evitar les 
aglomeracions i facilitar els tràmits per obtenir el certificat de penals. 

 
- Moció conjunta dels grups municipals d’ICV-EUiA, Convergència, ERC-MES i PSC 

per garantir els drets fonamentals de totes les persones de Sant Cugat i de 
recolzament a l’Ajuntament de Barcelona pel tancament definitiu del Centre 
d’Internament d’Estrangers (CIE). 

 
- Moció conjunta dels grups municipals d'ICV-EUiA, ERC-MES i PSC, amb 

incorporació d’esmenes de Convergència, proposant l'eliminació de l'índex de 
referència dels préstecs hipotecaris a més de tres anys i altres actuacions 
relacionades amb els préstecs hipotecaris. 

 
- Moció conjunta dels grups municipals de Ciutadans, Convergència, ERC-MES per 

a l’estudi i soterrament de la T-5 i per la millora del clavegueram a mas Gener. 
 

- Moció conjunta dels grups municipals de Convergència,  CUP-PC i ERC-MES de 
suport al Correllengua. 

 
- Moció conjunta dels grups municipals d’ERC-MES i Convergència per donar suport 

a les conclusions de la Comissió del procés constituent. 
 

- Moció del grup municipal CUP-PC, amb incorporació d’esmenes de Convergència, 
per a l'estudi i la creació de nous Consells de Barri i d'altres figures comunitàries. 

 
- Moció del grup municipal del PSC, amb incorporació d’esmenes refoses d’ERC-

MES i Convergència, per a la connexió del barri de can Barata a la xarxa d’aigua 
potable. 
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- Moció del grup municipal del Partit Popular, amb incorporació d’esmenes d’ERC-

MES, per instar a l’Ajuntament a implementar mesures de millora als barris de mas 
Gener i can Cabassa. 

 
- Proposta d’aprovació de Festes Locals per a l’any 2017. 

 
- Proposta de concessió de diverses compatibilitats per exercir segones activitats 

dins l’àmbit públic i privat de personal de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 

- Proposta d’aprovació inicial de modificació puntual de l’estudi de detall de la UE-
R9 del Pla Parcial d’ordenació del sector de Volpelleres.  

 
- Proposta d’aprovació provisional del Pla especial urbanístic de l’entorn de la plaça 

Barcelona. 
 

- Proposta d’acord d’aprovació del compte general municipal de l’any 2015. 
 

- Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost municipal (Ajuntament i 
Organismes Autònoms) corresponent al segon trimestre de 2016. 

 
- Dació de compte de l’informe d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària 

i sostenibilitat financera pel segon trimestre de l’any 2016. 
 

- Proposta d’aprovació  de modificació dels preus públics corresponents a l’exercici 
2.016 del grup VI, per la prestació del Servei d’Assistència Domiciliària. 

 
- Proposta de derogació del Reglament de funcionament del Servei d’Arxiu 

Municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 

- Proposta d’autorització de traspàs de concessió d’explotació de la parada 1.4) del 
Mercat Municipal de Torreblanca. 

 
- Proposta d’autorització de traspàs de concessió d’explotació de les parades 1.34) i 

1.35) del Mercat Municipal de Torreblanca. 
 
 

 


