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 Aquesta Alcaldia-Presidència es complau a convocar-lo a la sessió 

ordinària del Ple a celebrar el propvinent dia 16 d’octubre de 2017 a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament, a les 16 hores en primera convocatòria i 

en segona el dia 18 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 18 de 
setembre de 2017. 

 

MOCIONS D’ALCALDIA 
 
2.- Moció sobre modificació parcial de designació de representant 

municipal en ens o associacions supramunicipals. 
 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
3.- Proposta de canvi de representant del grup municipal d’ICV-EUiA al 

Consell de Barri de les Planes. 
 

4.- Proposta de canvi de representant del grup municipal del PSC al 
Consell de Barri de la Floresta 

 

URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 
 
Urbanisme 

 
5.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla 

General Metropolità a l’àmbit de l’illa 21 delimitada pel C/ Francesc 

Moragas, C/ del Dos de Maig i Rambla de Can Mora a Sant Cugat del 
Vallès. (Expedient núm. 83004/15). 

 
6.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del PGM 

al sector de Can Graells. (Expedient núm. 83001/16). 
 
7.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla 

especial d’assignació d’usos als equipaments del carrer Pompeu Fabra 
a Mira-sol i Av. de les Roquetes a Can Magí, en l’àmbit del carrer 

Pompeu Fabra a Mira-sol. (Expedient núm. 82001/15). 
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8.- Proposta d’aprovació provisional del Pla especial urbanístic 

d’ordenació i ús d’equipament a l’entorn de la seu de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix. (Expedient núm. 

82004/16). 
 

9.- Proposta d’aprovació de conveni d’expropiació entre l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix i la Sra. Victoria Teetor Reig 
per a l’adquisició de la meitat indivisa d’una finca destinada a 

equipament administratiu, cultural i educatiu. (Expedient: 
UA96/16/008). 

 
Economia i Hisenda 
 
10.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació número 31 del 

pressupost de l’Ajuntament, per a l’exercici 2017. 
 

11.- Proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de les 
ordenances fiscals reguladores dels tributs locals per l’exercici 2018. 

 
12.- Proposta d’aprovació inicial del Pressupost Municipal General i 

Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2018. 

 
POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS SOCIAL I 
HABITATGE 

 
Recursos Humans 
 

13.- Proposta de concessió de compatibilitat per exercir segona activitat 
dins l’àmbit públic de personal de l’Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès. 
 
14.- Proposta de modificació de la plantilla de personal funcionari i 

laboral de l’exercici 2017. 
 

DECLARACIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
15.- Dació de compte de la Declaració de la Junta de Portaveus de 
condemna de la repressió policial de l’1 d’octubre. 
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MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 

 
16.- Moció conjunta dels grups municipals del PDeCAT-Demòcrates, 
ERC-MES i ICV-EUiA de condemna a la brutalitat policial de l’Estat a 

Catalunya. 
 

17.- Moció conjunta dels grups municipals del PDeCAT-Demòcrates, 
CUP-PC, Cs, ICV-EUiA, PSC i ERC-MES en suport al dret a morir 
dignament. 

 
18.- Moció conjunta dels grups municipals d’ERC-MES, PDeCAT-

Demòcrates, ICV-EUiA i PSC per declarar Sant Cugat ciutat promotora 
de la renda garantida de ciutania. 
 

19.- Moció del regidor no adscrit, en nom de l’Associació de Vallès sense 
Fronteres i l’Asociación sin Fronteras, sobre la creació d’una guia 

d’actuació contra les actituds racistes, discriminatòries i xenòfogues. 
 

20.- Moció del grup municipal d’ERC-MES per tal de rehabilitar l’espai 
en desús del Pavelló de la Guinardera per a ús social de les entitats 
esportives. 

 
21.- Moció del grup municipal de Ciutadans per a la gratuïtat del servei 

de bus llançadora del centre de Sant Cugat a la zona esportiva municipal 
de la Guinardera. 

 
22.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA de Sant Cugat del Vallès per 
crear una xarxa antirumors a Sant Cugat. 

 
23.- Moció del grup municipal del PP per a l’elaboració d’un Pla 

municipal de suport a la família. 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
24.- Precs, preguntes i interpel·lacions. 

 
Sant Cugat del Vallès, 10 d’octubre de 2017 

 

L’ALCALDESSA 
 

 
 

Mercè Conesa i Pagès 


