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 Aquesta Alcaldia-Presidència es complau a convocar-lo a la sessió 
ordinària del Ple a celebrar el propvinent dia 24 d’abril de 2017 a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament, a les 16 hores en primera convocatòria i en 
segona el dia 26 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 

20 de març (extraordinària i ordinària) de 2017. 
 
2.- Dació de compte d’escrit del grup municipal de Convergència 

concernent a canvi de denominació. 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
3.- Dació de compte de designació parcial de representants de les entitats 

i associacions de veïns en els Consells de Barri. 
 
ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA 
 
Medi Ambient 
 
4.- Dació de compte de l’acord  adoptat per la Junta de Govern Local de 

14.03.2017 en relació amb l’aprovació de les bases específiques i de la 
convocatòria de concurs per a la utilització temporal de terrenys per a 
horts urbans. (Exp. 7019/2017). 

 
5.- Proposta d’aprovació del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis 

Forestals (PPI) de Sant Cugat del Vallès. 
 
PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
Joventut 
 
6.- Proposta de ratificació del punt núm. 19 de la Junta de Govern Local 

de 28.02.2017 referent a la proposta d’aprovació de pròrroga del Pla 
Local de Joventut 2014-2016 de Sant Cugat del Vallès. 
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URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 
 
Urbanisme 
 
7.- Proposta d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General 

Metropolità de l’àmbit de l’illa 21 delimitada pels carrer Francesc 
Moragas, Dos de Maig i Rambla Can Mora. (Expedient núm. 
83004/15). 

 
8.- Proposta d’aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic 

d’Ordenació dels clubs socials de consumidors de cànnabis a la ciutat 
de Sant Cugat del Vallès. (Expedient núm. 82003/16). 

 
9.- Proposta d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la 

ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de 
la seva activitat. (Expedient núm. 262/2017). 

 
Economia i Hisenda 
 
10.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació número 13 del 

Pressupost de l’Ajuntament, per a l’exercici 2017. 
 
11.- Proposta d’acord d’aprovació de preus públics per a la prestació dels 

serveis del Patronat Municipal d’Educació, curs 2017-2018. 
 
MOCIONS INSTITUCIONALS 
 
12.- Moció institucional per l’eradicació de la mutilació genital femenina. 
 
13.- Moció institucional per tal de donar suport a l’Associació Catalana 
de la síndrome de RETT. 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
14.- Moció conjunta dels grups municipals d’ERC-MES, Convergència, 
ICV-EUiA i PSC sobre la infrafinancicaicó per part de l’Estat espanyol del 
Centre d’Alt Rendiment (CAR). 
 
15.- Moció conjunta dels grups municipals de la CUP-PC, ERC-MES i 
ICV-EUiA per a la creació d’una Casa de la Dona a Sant Cugat del Vallès. 
 
16.- Moció conjunta dels grups municipals d’ICV-EUiA, ERC-MES i 
CUP-PC sobre el futur de Promusa. 
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17.- Moció conjunta dels grups municipals d’ICV-EUiA, C’s i ERC-MES 
per la normalització dels termes d’ús del web i de les xarxes socials 
oficials de l’Ajuntament de Sant Cugat. 
 
18.- Moció del grup municipal de C’s sol·licitant la implantació d’un 
Sistema Augmentatiu i Alternatiu de Comunicació (SAAC) a través de 
símbols en Sant Cugat i celebració del Dia mundial per la conscienciació 
sobre l’autisme. 
 
19.- Moció del grup municipal de C’s per facilitar el dret al vot als 
ciutadans europeus en les eleccions municipals i europees. 
 
20.- Moció que els grups municipals de Convergència i el PSC presenten 
en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb 
discapacitat sensorial. 
 
21.- Moció del grup municipal de la CUP-PC per la realització d’una 
intervenció tècnica externa del servei d’abastament d’aigua a Sant Cugat 
del Vallès. 
 
22.- Moció del regidor no adscrit Sr. Dimitri Defranc per a facilitar el 
tràmit per l’adquisició de la nacionalitat espanyola, presentada per la 
Federació d’Immigrants del Vallès. 
 
23.- Moció del grup municipal del PSC per restituir la partida 
pressupostària destinada a la primera infància. 
 
24.- Moció del grup municipal de Convergència en relació a prendre 
mesures per millorar la carretera de l’Arrabassada. 
 
25.- Moció del grup municipal del PP per a reclamar l’alliberament 
immediat de Leopoldo López. 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
26.- Precs, preguntes i interpel·lacions. 
 

Sant Cugat del Vallès, 18 d’abril de 2017 
 

L’ALCALDESSA 
 

Mercè Conesa i Pagès 


