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PLE MUNICIPAL 

 
Sessió ordinària celebrada el 24 d’abril de 2017.  

 
 
 

EXTRACTE D'ACORDS 
 

 

FOREN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:  
 

 
- Proposta de ratificació Decret d’Alcaldia sobre trasllat data celebració Ple ordinari. 
 
- Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes dels Plens de dates 20 de març 

(extraordinària i ordinària) de 2017. 
 

- Dació de compte d’escrit del grup municipal de Convergència concernent a canvi 
de denominació. 

 
- Dació de compte de designació parcial de representants de les entitats i 

associacions de veïns en els Consells de Barri. 
 

- 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. 

 
- Proposta d’aprovació del pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) de 

Sant Cugat del Vallès. 
 

- 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. 

 
- Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità a 

l’àmbit de l’Illa 21 delimitada pel carrer Francesc Moragas, carrer del Dos de Maig 
i rambla de can Mora a Sant Cugat del Vallès. 

 
- 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. 
 

- Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de la ubicació de clubs socials de 
cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat.  

 
- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació número 13 del pressupost de 

l’Ajuntament, per a l’exercici 2017. 
 

- Proposta  d’acord d’aprovació de preus públics per a la prestació dels serveis del 
Patronat Municipal d’Educació, curs 2017-2018. 
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- Moció institucional per l’erradicació de la mutilació genital femenina. 
 

- Moció institucional per tal de donar suport a l’Associació Catalana de la Síndrome 
de Rett. 

 
- Moció institucional en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les 

persones amb discapacitat sensorial. 
 

- Moció conjunta dels grups municipals d’ERC-MES, Convergència, ICV-EUiA i PSC 
sobre la infrafinanciació per part de l’estat espanyol del Centre d’Alt Rendiment 
(CAR). 

 
- Moció conjunta dels grups municipals d’ICV-EUiA, ERC-MES i CUP-PC, amb 

incorporació d’esmenes del regidor no adscrit, sobre el futur de PROMUSA. 
 

- Moció alternativa que els grups de Convergència i PSC presenten a la moció 
d’ICV-EUiA, C’s i ERC-MES per la normalització dels termes d’ús de les xarxes 
socials oficials de l’Ajuntament de Sant Cugat. 

 
- Moció del grup municipal de C’s, amb incorporació d’esmenes del PDECAT-

Demòcrates i del PSC, sol·licitant la implantació d’un sistema augmentatiu i 
alternatiu de comunicació (SAAC) a través de símbols a Sant Cugat i celebració 
del dia mundial per la conscienciació sobre l’autisme. 

 
- Moció del grup municipal de C’s per facilitar el dret al vot als ciutadans europeus 

en les eleccions municipals i europees. 
 

- 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. 

 
- Moció del grup municipal del PSC, amb incorporació d’esmenes d’ERC-MES, per 

restituir la partida pressupostària destinada a la primera infància.  
 

- Moció que presenta el grup municipal de Convergència en relació a prendre 
mesures per millorar la carretera de l’Arrabassada.  

 
- Moció del grup municipal del partit popular per a reclamar l’alliberament immediat 

de Leopoldo López. 
 
 


