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PLE MUNICIPAL 
 
 

Sessió ordinària celebrada el 24 d’octubre de 2016.  
 
 
 
 

EXTRACTE D'ACORDS 
 
 

FOREN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS :   
 
 
- Ratificació Decret d’Alcaldia sobre trasllat data celebració Ple ordinari. 

 
- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple de data 19 de setembre de 

2016. 
 

- Moció institucional per tal de commemorar el centenari dels ferrocarrils a Sant 
Cugat. 

 
- Moció institucional per contractar l’electricitat de les instal·lacions municipals amb 

energia 100% renovable, de foment del canvi de model energètic al municipi i de 
lluita contra la pobresa energètica. 

 
- Moció institucional per la redacció d’un pla estratègic per a l’Escola Municipal d’Art 

i Disseny (PEEDAD 2017-2030). 
 

- Moció conjunta dels grups municipals de Convergència i PSC, presentada a 
instàncies de l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de 
Catalunya, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i de Col·lectius 
Colombians a Catalunya, per donar suport als acords de pau a Colòmbia. 

 
- Moció conjunta dels grups municipals de Convergència, C’s, ERC-MES, PSC i PP 

de suport als 25 anys de “La Marató de TV3”. 
 

- Moció conjunta dels grups municipals de la CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA sobre 
el cas de la UAB 328/2013. 

 
- Moció conjunta dels grups municipals de Convergència, Ciutadans i PP per instar 

la Generalitat de Catalunya que deixi sense efecte l’acord adoptat d’excloure 
l’Hospital General de Catalunya de la Xarxa pública i de suport als treballadors i 
treballadores i pacients afectats. 
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- Moció conjunta dels grups municipals d’ICV-EUiA i ERC-MES en defensa de la 
titularitat catalana de les vies que es construeixin al Vallès. 

 
- Moció del regidor no adscrit sobre la creació d’un centre d’acollida d’animals 

domèstics a Sant Cugat. 
 

- Moció del regidor no adscrit, amb incorporació d’esmenes de Convergència, per a 
que Sant Cugat estudiï unir-se a la RED INNPULSO per mitjà de la convocatòria 
per a la concessió de la distinció Ciutat de la Ciència i la Innovació corresponent a 
l’any 2016. 

 
- Moció del grup municipal d’ERC-MES per declarar Sant Cugat del Vallès municipi 

de cultura de pau i lliure de pràctiques militars i de rebuig a les pràctiques militars 
al Parc Natural de Collserola. 

 
- Moció del grup municipal d’ERC-MES sobre les titulitzacions de les hipoteques i els 

desnonaments que promouen els bancs executant hipoteques que van ser 
transferides a fons de titulització. 

 
- Moció d’urgència del grup municipal de la CUP-PC de suport al regidor Joan Coma 

i Roura arran de la investigació per presumpte delicte d’incitació a la sedició. 
 

- Dació de compte de l’aprovació del pla local de seguretat de Sant Cugat del Vallès 
per part de la Junta Local de Seguretat. 

 
- Proposta d’acord de modificació dels estatuts del Consorci del Parc Natural de la 

Serra de Collserola. 
 

- Proposta d’acords en expedient de cessió dels terrenys destinats a la construcció 
d’una escola al sector de Volpelleres Oest. 

 
- Proposta d’acord d’interposició de recurs contenciós administratiu envers la 

resolució rebutjada per silenci administratiu del requeriment previ presentat per 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a la Generalitat de Catalunya contra la 
resolució definitiva de renovació de l’autorització ambiental atorgada a l‘empresa 
“Lubrizol Advanced Materials Manufacturing Spain, S.L.” 

 
- Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança de publicitat de Sant 

Cugat del Vallès. 
 

- Dació de compte dels informes de la Tresorera de l’Ajuntament i dels responsables 
financers de PROMUSA i EPEL pel segon trimestre de 2016 relatiu al compliment 
de la Llei 15/2010 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat. 

 
- Proposta d’aprovació de modificació dels preus públics del grup II per les activitats, 

cursos, tallers i espectacles del Centre Obert can Llobet. 
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- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació número 16 del pressupost de 
l’Ajuntament, per a l’exercici 2016. 
 

- Proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals per l’exercici 2017. 

 
- Proposta d’acord d’autorització de concertació de préstec amb garantia hipotecària 

per part de PROMUSA. 
 

- Proposta d’aprovació de la sol·licitud de baixa del registre telemàtic de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,  servei ETRAM del Consorci Administració 
Oberta de Catalunya. 

 
 


