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 Aquesta Alcaldia-Presidència es complau a convocar-lo a la sessió 
ordinària del Ple a celebrar el propvinent dia 21 de novembre de 2016 a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament, a les 19 hores en primera convocatòria i en 
segona el dia 23 a la mateixa hora, amb el següent: 

 
 

ORDRE  DEL  DIA 
 
 
DESPATX D’OFICI 
 
1.- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple de data 24 

d’octubre de 2016. 
 
2.- Dació de compte de Decret d’Alcaldia núm. 2446/16 sobre ampliació 

delegació exercici competències en tinent d’alcalde d’Urbanisme, 
Economia i Hisenda. 

 
ALCALDIA 
 
Mocions d’alcaldia 
 
3.- Moció sobre modificació de l’horari de les sessions dels plens 
municipals ordinaris. 
 
Participació ciutadana 
 
4.- Dació de compte d’acords i punts tractats als Consells de Barri. 
 
DECLARACIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
5.- Dació de compte de la Declaració de la Junta de Portaveus de suport al 

“Manifest institucional del Dia Internacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones”. 

 
MOCIONS INSTITUCIONALS 
 
6.- .- Moció institucional perquè Sant Cugat del Vallès participi en la 
Setmana Europea de l’Esport. 
 
7.- Moció institucional per ampliar l’espai social que els animals 
domèstics comparteixen amb l’activitat diària dels seus responsables. 
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MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
8.- Moció conjunta dels grups municipals de Convergència, C’s i PP 
perquè Sant Cugat s’adhereixi a la campanya impulsada per l’Agència 
Catalana del Consum: Digues no, les vendes il·legals al carrer estan 
prohibides. 
 
9.- Moció conjunta dels grups municipals de Convergència, CUP-PC i 
ERC-MES de suport al referèndum de Catalunya. 
 
10.- Moció conjunta dels grups municipals de la CUP-PC, ICV-EUiA i 
ERC-MES per la millora de l’accessibilitat a l’estació dels FGC de la 
Floresta. 
 
11.- Moció conjunta dels grups municipals d’ERC-MES, Convergència i 
ICV-EUiA de lluita contra la sida i per fer front a l’estigma i la 
discriminació relacionats a l’epidèmia del VIH. 
 
12.- Moció conjunta dels grups municipals d’ERC-MES, Convergència i 
ICV-EUiA sobre la rebaixa de l’IVA als serveis veterinaris. 
 
13.- Moció conjunta dels grups municipals d’ICV-EUiA i ERC-MES, en 
nom de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
(CONFAVC) i la Plataforma Stop Comptadors, sobre la instal·lació de 
comptadors telegestionables. 
 
14.- Moció conjunta dels grups municipals de C’s i PP per instar al 
Ministeri de l’Interior a que proveeixi de noves instal·lacions a la Policia 
Nacional a Sant Cugat. 
 
15.-Moció conjunta dels grups municipals del PP i C’s per a dotar 
d’aparcament per a usuaris el CAP de Can Mates. 
 
16.- Moció del grup municipal del PSC per a la creació d’una taula de 
treball per a la unitat d’acció política respecte al model i a les necessitats 
sanitàries del municipi. 
 
17.- Moció del regidor no adscrit per a la promoció de l’oci segur a la 
ciutat de Sant Cugat. 
 
18.- Moció del grup municipal de C’s per a l’elaboració del Pla estratègic 
de subvencions de l’Ajuntament de Sant Cugat. 
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19.- Moció del grup municipal del PSC per a l’adhesió de l’Ajuntament 
de Sant Cugat al manifest conjunt de les universitats catalanes per 
reclamar millores de finançament i una rebaixa de les matrícules. 
 
ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA 
 
Entorn Urbà 
 
20.- Dació de compte de Decret d’Alcaldia núm. 1983/16 referent a la 
rectificació d’errada material en la proposta de resolució del contracte de 
serveis de recollida de voluminosos, cartró comercial, fracció vegetal, 
selectives especials, així com els serveis de manteniment i gestió de la 
deixalleria del punt verd del centre, mini punt verd del Mercat de 
Torreblanca, punt verd mòbil i les obres d’adequació de les instal·lacions 
del punt verd fix del centre. (Exp. núm. 31/2015). 
 
PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
Recursos Humans 
 
21.- Dació de compte del Decret d’Alcaldia que aprova la modificació de 
l’estructura de l’organigrama funcional de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès. 
 
22.- Proposta de modificació de la plantilla de personal funcionari i 
laboral de l’exercici 2016. 
 
URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 
 
Urbanisme 
 
23.- Proposta d’aprovació provisional de la Modificació puntual de la 
transcripció a escala 1/1000 del Pla General Metropolità i planejament 
vigent als sectors de Can Magí i Torreblanca, en relació a l’àmbit del 
Centre Borja. (Expedient núm. 83002/16). 
 
24.- Proposta d’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla 
General Metropolità a l’àmbit del Teatre de La Unió. (Expedient núm. 
83005/16). 
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25.- Proposta d’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat del 
Vallès en relació a la protecció de l’arbrat en sòl urbà. (Expedient núm. 
82002/16). 
 
26.- Proposta d’aprovació inicial de Modificació puntual de l’Estudi de 
Detall d’ordenació volumètrica i alienació de vials de la finca propietat 
de Boehringer Ingelheim España S.A. (Expedient núm. 95003/16). 
 
27.- Proposta d’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana a l’àmbit 
del Sector d9 del Pla Parcial d’ordenació del Turó de Can Matas-Ctra. 
Vallvidrera. (Expedient núm. 81002/16). 
 
28.-  Dació de compte de les conclusions de la Comissió Informativa 
Especial per l’avaluació dels processos de licitació i adjudicacions d’obra 
pública de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i de la SPM 
Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA, referits a l’edifici 
de Rabassaires i La Guinardera i acord de la seva dissolució. (Expedient. 
24479/2016). 
 
Economia i Hisenda 
 
29.- Dació de compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal 
(Ajuntament i Organismes Autònoms) corresponent al tercer trimestre de 
2016. 
 
30.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació número 17 del 
Pressupost de l’Ajuntament i tercera modificació del Patronat Municipal 
d’Ensenyament per a l’exercici 2016. 
 
31.- Proposta d’aprovació del Pressupost Municipal General, Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2017 i les Plantilles de Personal. 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN OBERT 
 
Govern Obert 
 
32.- Proposta d’aprovació del Codi de conducta dels membres electius i 
del personal directiu de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
33.- Precs, preguntes i interpel·lacions. 
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Sant Cugat del Vallès, a 16 de novembre de 2016 

 
L’ALCALDESSA 

 
 
 

Mercè Conesa i Pagès 


