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PLE MUNICIPAL 

 
Sessió ordinària celebrada el 20 de març de 2017.  

 
 
 
 
 

EXTRACTE D'ACORDS 
 

 

FOREN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:  
 

 
- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta del ple de data 20 de febrer 

(ordinària) de 2017. 
 
- Dació de compte d’acords i punts tractats pels Consells de Barri. 

 
- Proposta de la Comissió de Nomenclàtor per adjudicar nom a 5 vies urbanes, 

canviar la denominació d’una plaça i d’un tram d’una via.  
 

- Proposta d'elecció de Jutge de Pau titular. 
 

- 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. 

 
- 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. 

 
- Dació de compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i els Organismes 

Autònoms de la corporació, corresponent a l’exercici de 2016. 
 

- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació número 11 del pressupost de 
l’Ajuntament, per a l’exercici 2017. 

 
- Proposta d’aprovació de modificació dels preus públics del grup III pel servei d’ús 

de les deixalleries municipals. 
 

- Proposta de concessió de diverses compatibilitats per exercir segones activitats 
dins l’àmbit privat de personal de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

 
- Proposta d’autorització de traspàs dels drets concessionals de les parades 1.14) i 

1.15) del mercat municipal Torre Blanca. 
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- Proposta d’autorització de traspàs de concessió d’explotació de la parada 1.21) del 
mercat municipal de Torre Blanca. 

 
- 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. 

 
- Declaració de la Junta de Portaveus de “compromís polític amb la defensa de 

Torre Negra i rodalies”. 
 

- Moció institucional en relació al 8 de març Dia Internacional de les Dones.  
 

- Moció institucional per fomentar una publicitat no sexista i no LGTBIfòbica. 
 

- 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”. 

 
- 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. 
 

- 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. 

 
- Moción del grupo municipal de Ciudadanos para la revisión del IVTMU en los 

casos en los que no haya existido incremento real de valor. 
 

- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment 
d’Esquerres (ERC-MES), amb incorporació d’esmenes de Convergència i PSC, per 
assolir la finestra única administrativa a Valldoreix. 

 
- Moció que presenta el grup municipal de Convergència de suport al pacte nacional 

per una societat digital a Catalunya. 
 
 


