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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 març 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 20 de 

febrer (ordinària) de 2017. 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
2.- Dació de compte d’acords i punts tractats pels Consells de Barri. 
 
ENTORN URBÀ, MOBILITTA I SEGURETAT CIUTADANA 
 
3.- Proposta de la Comissió de Nomenclátor per adjudicar nom a 5 vies 

urbanes i a un tram d’una via.  
 
PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
4.- Proposta d'elecció de Jutge de Pau titular. 
 
URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 
 
Urbanisme 
 
5.- Proposta d’aprovació definitiva de la Modificació puntual de l’Estudi 

de Detall d’ordenació volumètrica i alineació de vials de la finca 
propietat de Boehringer Ingelheim España, SA. (Expedient núm. 
95003/16). 

 
Economia i Hisenda 
 
6.- Dació de compte dels informes de la tresorera de l’Ajuntament i dels 

responsables financers de PROMUSA i EPEL Cugat.cat pel quart 
trimestre de 2016 relatiu al compliment de la Llei 15/2010 per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat. 
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7.- Dació de compte de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament i els 
Organismes Autònoms de la Corporació corresponent a l’exercici de 
2016.  

 
8.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació número 11 del 

Pressupost de l’ajuntament, per a l’exercici 2017. 
 
9.- Proposta d’aprovació de modificació dels Preus Públics del Grup III 

pel servei d’ús de les deixalleries municipals. 
 
POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÈS SOCIAL I 
HABITATGE 
 
Educació, Universitat, Familia i Recursos Humans 
 
10.- Proposta de concessió de diverses compatibilitats per exercir segones 

activitats dins l’àmbit privat de personal de l’ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès. 

 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN OBERT 
 
Comerç 
 
11.- Proposta d’autorització de traspàs dels drets concessionals de les 

parades 1.14) i 1.15) del Mercat municipal Torre Blanca.  
 
12.- Proposta d’autorització de traspàs de concessió d’explotació de la 

parada 1.21) del Mercat municipal de Torre Blanca. 
 
13.- Proposta de resolució del procediment obert per a l’adjudicació de 8 

concessions per a l’ús privatiu de parades del Mercat municipal de 
Torre Blanca de Sant Cugat del Vallès. (Exp. núm. 42/2015). 

 
DECLARACIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
14.- Dació de compte de la Declaració de la Junta de Portaveus de 
“Compromís polític amb la defensa de Torre Negra i rodalies”. 
 
MOCIONS INSTITUCIONALS 
 
15.- Moció institucional en relació al 8 de març, Dia internacional de les 
dones. 
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16.- Moció institucional per fomentar una publicitat no sexista i no 
LGTBIfòbica. 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
17.- Moció conjunta dels grups municipals de la CUP-PC, Convergència, 
C’s, ERC-MES, ICV-EUiA i PSC per retre homenatge als santcugatencs 
deportats als camps nazis i per l’adhesió de Sant Cugat a la xarxa “Mai 
més”. 
 
18.- Moció conjunta dels grups municipals d’ICV-EUiA, Convergència, 
ERC-MES i PSC per la regulació del mercat de lloguer d’habitatges a Sant 
Cugat. 
 
19.- Moció conjunta dels grups municipals del PP i C’s per a que 
l’Ajuntament de Sant Cugat anul·li l’acord d’adhesió a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI). 
 
20.- Moció conjunta dels grups municipals del PSC i Convergència per tal 
que el Govern espanyol reprengui les obres de connexió entre l’A2 i 
l’AP7. 
 
21.- Moció del grup municipal de C’s per a la revisió de l’IVTNU en els 
casos en els que no hagi existit increment real de valor. 
 
22.- Moció del grup municipal d’ERC-MES per assolir la finestra única 
administrativa a Valldoreix. 
 
23.- Moció del grup municipal de Convergència de suport al Pacte 
Nacional per una Societat Digital a Catalunya. 
 
24.- Moció del grup municipal d’ERC-MES sobre l’establiment d’un 
sostre salarial vinculat al salari mínim en relació d’1:12. 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
25.- Precs, preguntes i interpel·lacions. 
 

Sant Cugat del Vallès, 14 de març de 2017 
L’ALCALDESSA 

 
 

Mercè Conesa i Pagès 


