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 Aquesta Alcaldia-Presidència es complau a convocar-lo a la sessió 
ordinària del Ple a celebrar el propvinent dia 20 de febrer de 2017 a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament, a les 16 hores en primera convocatòria i en 
segona el dia 22 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 23 de 

gener (ordinària) de 2017. 
 
2.- Dació de compte de diversos Decrets d’alcaldia sobre delegacions en 

tinència d’alcaldia i regidoria. 
 
3.- Dació de compte de Resolució d’alcaldia relativa a cessament de 

personal eventual. 
 
4.- 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. 

 
MOCIONS D’ALCALDIA 
 
5.- Moció sobre modificació a efectes econòmics del règim de dedicació 

de la tinència d’alcaldia d’Ocupació i Polítiques Comarcals. 
 
6.- 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. 

   
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
7.- Proposta d’aprovació inicial de modificació parcial de l’articulat del 

Reglament de Participació Ciutadana. 
 
8.- Proposta de canvi parcial de representants del Partit Popular en els 

Consells de Barri. 
 
9.- Dació de compte de designació parcial de representants de les entitats 

i associacions de veïns en els Consells de Barri. 
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ENTORN URBÀ, MOBILITTA I SEGURETAT CIUTADANA 
 
Medi Ambient 
 
10.- Proposta d’acord d’aprovació d’una Ordenança municipal sobre la 
protecció i la tinença responsable d’animals  a  Sant Cugat del Vallès. 
 
URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 
 
Urbanisme 
 
11.- Proposta d’aprovació del text refós de la Modificació puntual del Pla 
Parcial d’Ordenació del sector Turó de Can Matas – Ctra. de Vallvidrera. 
(Expedient núm. 81001/11) 
 
12.- 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. (Expedient núm. 83002/17) 
 
13.- Proposta de suspensió de llicències en l’àmbit de la U.A.M3 de la 
Modificació del Pla General Metropolità a l’entorn nord-est del Reial 
Monestir. (Expedient núm. 83003/17) 
 
14.- 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. (Expedient núm. 
81001/12) 
 
15.- 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. 
 
16.- Proposta d’inici de tramitació ambiental i urbanística  de l’avanç de 
la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Torre 
Negra. (Expedient núm. 83004/16). 
 
POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÈS SOCIAL I 
HABITATGE 
 
17.- Proposta de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci 
per a la Normalització Lingúística. 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN OBERT 
 
18.- Proposta de ratificació de Decret d’Alcaldia sobre nomenament pel 
lloc de treball de Sots-Directora de Promoció Econòmica. 
 
Comerç 
 
19.- Proposta d’autorització de traspàs dels drets concessionals de les 
parades 1.38 i 1.39 del Mercat municipal Torre Blanca.  
 
20.- Proposta d’autorització de traspàs dels drets concessionals del local 
exterior núm. 8 del Mercat municipal Torre Blanca.  
 
OCUPACIÓ I POLÍTIQUES COMARCALS 
 
21.- Proposta de ratificació del Decret d’alcaldia núm. 190/2017, 
d’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa XALOC). 
 
MOCIONS INSTITUCIONALS 
 
22.- Moció institucional per a la millora de les àrees de jocs infantils 
existents a la nostra ciutat, mitjançant la introducció de sól de cautxú en 
aquells parcs on sigui possible. 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
23.- Moció conjunta dels grups municipals d’ERC-MES, ICV-EUiA i 
CUP-PC 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. 
 
24.- Moció conjunta dels grups municipals de la CUP-PC, ERC-MES i 
ICV-EUiA per un Sant Cugat lliure de violència masclista. 
 
25.- Moció conjunta dels grups municipals de Convergència, ERC-MES i 
ICV-EUiA d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. 
 
26.- Moció del grup municipal de C’s per demanar la destitució del 
President de la Federació de Municipis de Catalunya, Sr. Xavier Amor. 
 
27.- Moció del grup municipal del PP per a la inclusió de Sant Cugat a la 
zona 1 de l’ATM. 
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28.- Moció del regidor no adscrit 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. 
 
29.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA per fer uns pressupostos 
municipals amb perspectiva de gènere. 
 
30.- 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. 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
31.- Precs, preguntes i interpel·lacions. 
 

Sant Cugat del Vallès, 14 de febrer de 2017 
 
 

L’ALCALDESSA 
 
 
 
 
 
 
 

Mercè Conesa i Pagès 


