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PLE MUNICIPAL 

 
Sessió ordinària celebrada el 15 de maig de 2017.  

 
 
 

EXTRACTE D'ACORDS 
 

 

FOREN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:  
 

 
- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta del ple de data 24 d’abril de 2017. 

 
- Moció sobre modificació d’un lloc de treball de personal eventual. 

 
- Dació de compte d’aprovació definitiva de les modificacions parcials de l’articulat 

del reglament de participació ciutadana. 
 

- Dació de compte de designació parcial de representants de les entitats i 
associacions de veïns en els Consells de Barri. 
 

- Proposta de canvi parcial de representant en els Consells de Barri. 
 

- Dació de compte de la “Declaració de Tarragona” aprovada durant la 17ª 
assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat. 
 

- Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de les modificacions 
parcials de l’articulat del Reglament Orgànic Municipal. 
 

- Proposta de nomenament dels representants de l’Ajuntament en el Consell 
General del “Consorci Local Ajuntament – La Unió Santcugatenca”. 
 

- Proposta de cessió d’ús d’un bé immoble municipal a favor de l’entitat “Diables de 
Sant Cugat”. 
 

- Proposta de cessió d’ús d’un bé immoble municipal a favor de l’entitat 
“Agrupament Escolta Berenguer El Gran”. 
 

- Proposta d’aprovació inicial del Pla Director de la Música Clàssica, a Sant Cugat 
del Vallès, 2017-2021. 
 

- Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost municipal (Ajuntament i 
Organismes Autònoms) corresponent al primer trimestre de 2017. 
 

- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació número 16 del pressupost de 
l’Ajuntament, per a l’exercici 2017. 
 

- Proposta d’aprovació inicial del pla econòmic financer pel 2017-2018. 
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- Moció institucional de rebuig als actes de violència i discriminació cap a les 
persones del col·lectiu LGBTI a Txetxènia. 
 

- Moció institucional per a la igualtat i corresponsabilitat: instal·lació de canviadors 
de bolquers accessibles per homes i dones. 
 

- Moció institucional per la millora en la prevenció i en la gestió dels residus. 
 

- Moció conjunta dels grups municipals de la CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA, 
PDeCAT-Demòcrates, C’s i PSC per uns espais d’oci lliures de violència 
masclista. 
 

- Moció conjunta dels grups municipals del PDeCAT-Demòcrates, PSC, CUP-PC i 
ERC-MES de commemoració de la celebració del congrés de cultura catalana. 
 

- Moció conjunta dels grups municipals del PDeCAT-Demòcrates, PSC i ERC-MES 
per alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals. 
 

- Moció conjunta dels grups municipals del partit popular, PDeCAT-Demòcrates i 
PSC per a millorar la coordinació de la seguretat a Sant Cugat del Vallès. 
 

- Moció del grup municipal de ciutadans perquè Sant Cugat del Vallès tingui servei 
de pediatria d’urgències les 24  hores del dia durant tot l’any. 
 
 


