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 Aquesta Alcaldia-Presidència es complau a convocar-lo a la sessió 
ordinària del Ple a celebrar el propvinent dia 19 de desembre de 2016 a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament, a les 16 hores en primera convocatòria i en 
segona el dia 21 a la mateixa hora, amb el següent: 

 
 

ORDRE  DEL  DIA 
 
 
DESPATX D’OFICI 
 
1.- Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes dels Plens de dates 

21 de novembre (ordinària) i 28 de novembre (extraordinària) de 2016. 
 
ALCALDIA 
 
Participació Ciutadana 
 
2.- Proposta de canvi de representants del grup polític del PSC en 
Consells de Barri. 
 
ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA 
 
Medi Ambient 
 
3.- Proposta d'aprovació d’expedient per a l’adjudicació per procediment 
obert de la concessió per l’ús privatiu i explotació agropecuària de la 
finca de Can Monmany de Valldoreix (Exp. núm. 20/2016). 
 
URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 
 
Urbanisme 
 
4.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla 
General Metropolità a l’àmbit del Parc Ramon Barnils i altres del 
municipi per a la implantació de nous equipaments municipals 
(Expedient núm. 83006/16). 
 
5.- Proposta de dació de compte de suspensió de llicències al Passeig 
Torre Blanca, 46 – (Exp. SL/2016/01). 
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6.- Proposta d’aprovació de conveni d’expropiació entre l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix  i Endesa Distribució Elèctrica, 
SLU per a l’adquisició d’una finca destinada a aparcament públic. 
(Expedient: UA96/16/07). 
 
7.- Proposta d’aprovació de conveni d’expropiació entre l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix  i la Sra. Rosario Vives Vela per 
a l’adquisició de la meitat indivisa d’una finca destinada a equipament 
administratiu, cultural i educatiu. (Expedient: UA96/16/008). 
 
8.- 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). 
 
Economia i Hisenda 
 
9.- Dació de compte dels informes de la tresorera de l’Ajuntament i dels 
responsables financers de PROMUSA i EPEL pel tercer trimestre de 2016 
relatiu al compliment de la Llei 15/2010 per la que s’estableixen mesures 
de lluita contra la morositat. 
 
10.- Dació de compte del Decret d’Alcaldia número 2236/2016 de 
refinançament / substitució de crèdits per millora de condicions i 
aplicació del principi de prudència financera. 
 
11.- Dació de compte de l’informe d’avaluació dels objectius d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera pel tercer trimestre de l’any 2016. 
  
12.- Proposta d’acord d’aprovació de Preus Públics per a l’exercici 2017.  
 
13.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació número 20 del 
Pressupost de l’Ajuntament, per a l’exercici 2016. 
 
14.- Proposta de ratificació de la modificació d’acord en compliment de 
sentència i terminació convencional adoptat per la Junta de Govern Local 
el 13-12-2016 Exp. UA 96/05/08-ADIF-ISJ26/14. 
 
15.- Proposta de declaració d’especial interès municipal de l’activitat 
econòmica de l’empresa Aerospace Motorcycle Technology Alliance 
(AMTA) “Procés de reindustrialització” derivat de l’empresa Delphi 
Diesel Systems per a la ciutat de Sant Cugat del Vallès. 
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16.- Proposta per l’aprovació de la minuta del conveni regulador de la 
subvenció nominativa a Aerospace Motorcycle Technology Alliance, SL 
(AMTA). 
 
POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS SOCIAL I 
HABITATGE 
 
17.- Proposta d’aprovació del Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament, Pau i Drets Humans de Sant Cugat del Vallès 2017-
2021. 
 
18.- Proposta d’adhesió a la “Red Española de Ciudades Saludables”. 
 
MOCIONS INSTITUCIONALS 
 
19.- Moció institucional per avaluar l’aplicació de clàusules socials a la 
contractació pública de l’ajuntament i proposar aspectes de millora 
conjuntament amb les entitats i empreses del tercer sector de Sant Cugat. 
 
20.- Moció institucional de suport a la iniciativa per a la reforma horària i 
al Govern de la Generalitat en la campanya endegada en aquest sentit. 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
21.- Moció conjunta dels grups municipals d’ERC-MES, Convregència, 
CUP-PC, ICV-EUiA i PSC sobre la constitucionalitat de la Llei 17/2015, 
de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes i per la defensa de 
les dones al treball en igualtat d’oportunitats. 
 
22.- Moció conjunta dels grups municipals d’ICV-EUiA i ERC-MES de 
lluita contra la pobresa energètica. 
 
23.- Moció del grup municipal de C’s sobre la responsabilitat i el 
manteniment de l’educació infantil de 0 a 3 anys. 
 
24.- Moció del grup municipal Socialista per a la titularitat pública de la 
Torre Negra i dels terrenys del seu entorn. 
 
25.- Moció del grup municipal d’ERC-MES per a establir un pla de gestió 
estratègica de la Policia Local. 
 
26.- Moció del grup municipal d’ERC-MES per al foment del comerç just 
i declarar Sant Cugat ciutat per al comerç just. 
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27.- Moció del grup municipal del Partit Popular per a la convocatòria 
d’un Ple extraordinari anual monogràfic sobre l’estat de la ciutat. 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
28.- Precs, preguntes i interpel·lacions. 
 

Sant Cugat del Vallès, a 16 de desembre de 2016 
 

L’ALCALDESSA 
 
 
 

Mercè Conesa i Pagès 


