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PLE MUNICIPAL 
 

Sessió ordinària celebrada el 20 de febrer de 2017.  
 
 
 
 
 

EXTRACTE D'ACORDS 
 

 
FOREN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS :   
 

 
- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple de data 23 de gener 

(ordinària) de 2017. 
 

- Dació de compte de diversos Decrets d’Alcaldia sobre delegacions en Tinència 
d’Alcaldia i Regidoria. 

 
- Dació de compte de Resolució d’Alcaldia relativa a cessament de personal 

eventual. 
 

- Dació de compte de canvi de representant del grup municipal de la CUP-PC en la 
Comissió de Seguiment del Pla d’Acció de l’Agenda 21 Local. 

 
- Moció sobre modificació a efectes econòmics del règim de dedicació de la Tinència 

d’Alcaldia d’Ocupació i Polítiques Comarcals. 
 

- Moció sobre redenominació, modificació funcional d’un lloc de treball de personal 
eventual en la tipologia de personal directiu i supressió d’un altre lloc preexistent. 

 
- Proposta d’aprovació inicial de modificació parcial de l’articulat del Reglament de 

Participació Ciutadana. 
 

- Proposta de canvi parcial de representants del partit popular en els Consells de 
Barri. 

 
- Dació de compte de designació parcial de representants de les entitats i 

associacions de veïns en els Consells de Barri. 
 

- Proposta d’acord d’aprovació d’una ordenança municipal sobre la protecció i la 
tinença responsable d’animals a Sant Cugat del Vallès. 

 
- Proposta d’aprovació del text refós de la modificació puntual del Pla parcial 

d’ordenació del sector Turó de can Matas – ctra. de Vallvidrera.  
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- Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general metropolità a 
l’entorn de les cases dels mestres a l’àmbit de La Floresta.  

 
- Proposta de suspensió de la tramitació i concessió de llicències urbanístiques 

d’obres a l’àmbit de la UAM3 en l’entorn nord-est del Monestir de Sant Cugat del 
Vallès. 

 
- Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla de millora 

urbana de l’illa compresa pel carrer Cerdanya, carrer Vic, av. Graells i carrer 
Vallespir al sector de Sant Mamet. 

 
- Proposta de ratificació de Resolució d’Alcaldia número 2871/16, de 30 de 

desembre, d’aprovació de personació en recurs contenciós–administratiu núm. 
267/2013- Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya-. 

 
- Proposta d’acord de publicació i subjecció a informació pública de l’avanç de la 

modificació puntual del Pla general metropolità de Barcelona en l’àmbit de la Torre 
Negra de Sant Cugat del Vallès. 

 
- Proposta de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la 

Normalització Lingüística. 
 

- Proposta de ratificació de Decret d’Alcaldia sobre nomenament pel lloc de treball 
de Sots-directora de Promoció Econòmica. 

 
- Proposta d’autorització de traspàs dels drets concessionals de les parades 1.38) i 

1.39) del Mercat Municipal Torre Blanca.  
 

- Proposta d’autorització de traspàs dels drets concessionals del local exterior núm. 
8 del Mercat Municipal Torre Blanca.  

 
- Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 190/2017, d’adhesió a la Xarxa 

de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa Xaloc). 
 

- Moció institucional per a la millora de les àrees de jocs infantils existents a la 
nostra ciutat, mitjançant la introducció de sòl de cautxú en aquells parcs on sigui 
possible.  

 
- Moció conjunta dels grups municipals d’ERC-MES, ICV-EUiA i CUP-PC, amb 

incorporació d’esmenes de Convergència i PSC, per al tancament dels baixos de 
l’edifici del Centre Social i Sanitari de La Floresta i l’habilitació de l’espai per al 
trasllat del Casal de Joves de La Floresta. 

 
- Moció conjunta dels grups municipals de Convergència, ERC-MES i ICV-EUiA 

d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. 
 

- Moció del grup municipal del Partit Popular, amb incorporació d’esmenes de 
Convergència i PSC, per a la inclusió de Sant Cugat a la zona 1 de l’ATM. 
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- Moció que el regidor no adscrit Dimitri Defranc presenta al ple per a la protecció de 
les persones en situació de vulnerabilitat, en col·laboració amb la Federació 
d’Associacions d’Immigrants del Vallès FAIV i la Xarxa PROPOSA. 

 
- Moció del grup municipal d’ERC-MES en matèria de traspàs de beques i ajudes a 

l’estudi a la Generalitat de Catalunya i per exigir el pagament immediat de les 
beques als i les estudiants de Catalunya. 

 
 

 


