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 Aquesta Alcaldia-Presidència es complau a convocar-lo a la sessió 
ordinària del Ple a celebrar el propvinent dia 15 de maig de 2017 a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament, a les 16 hores en primera convocatòria i en 
segona el dia 17 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 24 d’abril 

de 2017. 
 
MOCIONS D’ALCALDIA 
 
2.- Moció sobre modificació d’un lloc de treball de personal eventual. 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
3.- Dació de compte d’aprovació definitiva de les modificacions parcials 

de l’articulat del Reglament de Participació Ciutadana. 
 
4.- Dació de compte de designació parcial de representants de les entitats 

i associacions de veïns en els Consells de Barri. 
 
5.- Proposta de modificació parcial de representant polític en el Consell 

de Barri del Centre Oest. 
 
ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA 
 
Medi Ambient 
 
6.- Dació de compte de la “Declaració de Tarragona” aprovada durant la 

17ª Assemblea de la Xarxa de ciutats i pobles per a la sostenibilitat. 
 
PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
7.- Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de les 

modificacions parcials de l’articulat del Reglament Orgànic Municipal. 
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Cultura 
 
8.- Proposta de nomenament dels representants de l’Ajuntament en el 

Consell General del “Consorci Local Ajuntament - La Unió 
Santcugatenca”. 

 
9.- Proposta de cessió d’ús d’un bé immoble municipal a favor de l’entitat 

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

l’entitat “Agrupament Escolta Berenguer el Gran”. 
 
11.- Proposta d’aprovació inicial del Pla Director de la Música Clàssica, a 

Sant Cugat del Vallès, 2017-2020. 
 
URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 
 
Economia i Hisenda 
 
12.- Dació de compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal 

(Ajuntament i Organismes Autònoms), corresponent al primer 
trimestre de 2017. 

 
13.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació número 16 del 

Pressupost de l’ajuntament, per a l’exercici 2017. 
 
14.- Proposta d’aprovació inicial del Pla Econòmic Financer pel 2017-

2018. 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN OBERT 
 
15.- Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Codi 

de Conducta dels membres electius i del personal directiu. 
 
MOCIONS INSTITUCIONALS 
 
16.- Moció institucional de rebuig als actes de violència i discriminació 

cap a les persones del col·lectiu LGBTI a Txetxènia. 
 
17.- Moció institucional per a la igualtat i corresponsabilitat: instal·lació 

de canviadors de bolquers accessibles per homes i dones. 
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MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
18.- Moció conjunta dels grups municipals de la CUP-PC, ERC-MES, 

ICV-EUiA, PDeCAT-Demòcrates, C’s i PSC per un Sant Cugat lliure 
de violència masclista. 

 
19.- Moció conjunta dels grups municipals d’ICV-EUiA, PDeCAT-

Demòcrates, C’s, ERC-MES i PSC per la millora en la prevenció i en 
la gestió dels residus. 

 
20.- Moció conjunta dels grups del PDeCAT-Demòcrates, PSC, CUP-PC i 

ERC-MES de commemoració de la celebració del Congrés de Cultura 
Catalana. 

 
21.- Moció conjunta dels grups municipals del PDeCAT-Demòcrates, PSC 

i ERC-MES per alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals. 
 
22.- 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. 

 
23.- Moció del grup municipal de C’s perquè Sant Cugat del Vallès tingui 

servei de pediatria d’urgències les 24 hores del dia durant tot l’any. 
 
24.- Moció del grup municipal d’ERC-MES per a la revisió del 

nomenclàtor i per a la retirada de tota la nomenclatura franquista 
dels carrers i places de Sant Cugat. 

 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
25.- Precs, preguntes i interpel·lacions. 
 

Sant Cugat del Vallès, 9 de maig de 2017 
 
 

L’ALCALDESSA 
 
 
 

Mercè Conesa i Pagès 


