
 

1 

 

 Aquesta Alcaldia-Presidència es complau a convocar-lo a la sessió 
ordinària del Ple a celebrar el propvinent dia 23 de gener de 2017 a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament, a les 16 hores en primera convocatòria i en 
segona el dia 25 a la mateixa hora, amb el següent: 

 
 

ORDRE  DEL  DIA 
 
 
DESPATX D’OFICI 
 
1.- Ratificació Decret Alcaldia sobre trasllat data celebració Ple ordinari. 
 
2.- Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes dels Plens de dates 

21 de novembre (ordinària), 19 de desembre (ordinària) i 22 de 
desembre (extraordinària) de 2016. 

 
3.- Dació de compte de Decret d’Alcaldia núm. 65/2017 sobre designació 

nou membre Junta de Govern i de Tinència d’Alcaldia. 
 
ALCALDIA 
 
4.- Dació de compte de les inscripcions registrals de la titularitat 

dominical a favor de l’ajuntament sobre el temple i la casa abacial del 
Monestir. 

 
MOCIONS D’ALCALDIA 
 
5.- Moció sobre modificació parcial de la determinació a efectes 

econòmics del règim de dedicació a les àrees de responsabilitat 
política. 

 
6.- Moció sobre modificació de Comissions Informatives municipals de 

caràcter permanent. 
 
PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
7.- Proposta d’aprovació inicial de modificació parcial de l’articulat del 

Reglament Orgànic Municipal. 
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URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 
 
Urbanisme 
 
8.- Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la ubicació 

de clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva 
activitat a Sant Cugat del Vallès.  

 
9.- Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 49/2017 de data 16 de 

gener, de  formulació de suggeriments envers el document d’avanç de 
la modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit del Parc 
natural de la Serra de Collserola promogut i tramitat per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. (Expedient núm. 83008/16). 

 
10.- Dació de compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 

de maig de 2015, d’aprovació de conveni urbanístic per ocupació 
anticipada de superfície destinada a vialitat al carrer Canal de la 
Mànega 7. (Expedient 83003/2014). 

 
11.- Proposta de dació de compte de l’acord de la Junta de Govern Local 

de data 26 de juliol de 2016, d’aprovació de conveni per ocupació 
anticipada de terrenys per destinar a vialitat al carrer Canal de la 
Mànega 19. (Expedient 15223/2016). 

 
Economia i Hisenda 
 
12.- Dació de compte del Decret d’alcaldia número 2706/2016 de 

concurrència d’ofertes per a la contractació d’una operació de préstec 
a llarg termini. 

 
MOCIONS INSTITUCIONALS 
 
13.- Moció institucional per la implantació de la velocitat variable a l’AP7 
i la C16 per reduir la contaminació de l’aire a Sant Cugat. 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
14.- Moció conjunta dels grups municipals de Convergència, PSC, CUP-
PC, ERC-MES i ICV-EUiA de reconeixement de la ciutat de Sant Cugat a 
l’artista Rudolf Häsler amb motiu del 90è aniversari del seu neixement. 
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15.- Moció conjunta dels grup municipals de Convergència, CUP-PC, C’s, 
ERC-MES, ICV-EUiA i PSC de suport a la campanya “Casa nostra, casa 
vostra”. 
 
16.- Moció conjunta dels grups municipals d’ERC-MES, ICV-EUiA i 
Convergència per tal que la targeta verda metropolitana s’implanti sense 
discriminar els municipis pertanyents a l’AMB fora de la Zona 1 de 
Tarifació Intergrada. 
 
17.- Moció conjunta dels grups municipals d’ERC-MES, Convergència i 
C’s per prendre mesures davant els casos de violència masclista amb 
presència d'animals domèstics 
 
18.- Moció conjunta dels grups municipals de C’s i Convergència per a 
l’elaboració del Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Sant 
Cugat. 
 
19.- Moció conjunta dels grups municipals del PP i C’s per manifestar la 
solidaritat de l’Ajuntament amb Societat Civil Catalana i condemnar els 
actes de violència i intimidació soferts per alguns dels seus membres a la 
UAB. 
 
20.- Moció del grup municipal del PP per a que Sant Cugat del Vallès 
instal·li màquines expenedores de relats curts “Short Édition”. 
 
21.- Moció del grup municipal de C’s per al reconeixement de les 
víctimes del terrorisme mitjançant un acte institucional en el seu Dia 
Europeu, 11 de març. 
 
22.- Moció del grup municipal d’ERC-MES sobre el compliment de la 
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea referent a les 
clàusules sòl. 
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CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
23.- Precs, preguntes i interpel·lacions. 
 

Sant Cugat del Vallès, a 17 de gener de 2017 
 

L’ALCALDESSA 
 
 
 

Mercè Conesa i Pagès 


