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

ordinària del Ple a celebrar el propvinent dia 18 de setembre de 2017 a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament, a les 16 hores en primera convocatòria i 

en segona el dia 20 a la mateixa hora, amb el següent: 
 

ORDRE  DEL  DIA 
 
DECLARACIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
1.- Dació de compte de la Declaració de la Junta de Portaveus de rebuig 

als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a 
la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències. 

 
DESPATX D’OFICI 
 
2.- Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes del Ple de dates 17 i 

24 de juliol de 2017. 
 

3.- Dació de compte de Decret d’Alcaldia sobre nomenament del lloc de 
treball d’Assessor/a de projectes comarcals i suport a l’ocupació. 

 

ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA 
 

4.- Dació de compte de les obres executades per SOREA durant el primer 
semestre de l’any 2017 a Sant Cugat del Vallès. 

 

PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
5.- Proposta d’aprovació per la creació d’una comissió gestora i la 

designació d’un/a coordinador/a per la sol·licitud i posterior gestió, 
del segell de Destinació de Turisme Esportiu (DTE) per la ciutat de 
Sant Cugat del Vallès. 

 
URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 
 

Urbanisme 
 
6.- Proposta d’aprovació de posada a disposició de finca municipal a 

favor del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
per a l’ampliació i reforma de l’escola Turó de Can Mates (Exp. 

UA92/03/04).  
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7.- Proposta d’aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic de 

concreció i delimitació de gàlibs de l'equipament E3.1 a l’àmbit del Pla 
Parcial d'Ordenació del sector de Volpelleres Oest (Expedient núm. 

82001/17). 
 

Economia i Hisenda 
 
8.- Dació de compte dels informes del tresorer de l’ajuntament i dels 

responsables financers de PROMUSA i EPEL pel segon trimestre de 

2017 relatiu al compliment de la Llei 15/2010 per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat. 

 
9.- Dació de compte de l’informe d’avaluació dels objectius d’estabilitat 

pressupostària pel segon trimestre de l’any 2017. 

 
10.- Dació de compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal 

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

 
11.- Proposta d’acord d’aprovació del Compte General Municipal de 

l’any 2016.  

 
12.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació número 28 del 

Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2017. 
 

13.- Proposta de ratificació de l’aprovació dels expedients de modificació 
números 3 i 4 del pressupost del Patronat Municipal d’Educació per 
a l’exercici 2017.   

 
POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS SOCIAL I 
HABITATGE 
 

Recursos Humans 
 
14.- Dació de compte del Decret d’Alcaldia relatiu al nomenament de 

Tresorera accidental durant el període vacacional del titular. 
 

MOCIONS INSTITUCIONALS 
 
15.- Moció institucional per tal d’ampliar el catàleg de tràmits de la 
Finestreta Única Empresarial (FUE). 
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16.- Moció institucional per la creació d’un servei de cura d’infants 

durant la realització de determinats actes institucionals, per a fomentar la 
participació en igualtat de condicions. 

 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 

17.- Moció conjunta dels grups municipals del PP, PDeCAT-Demòcrates, 
Cs i PSC per a l’elaboració d’un pla de mesures contra l’incivisme al Parc 
del Turó de Can Mates. 

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

i ERC-MES per la implantació del salari mínim de referència a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 

19.- Moció del grup municipal de Ciutadans per una educació pública, 
trilingüe i de qualitat a Sant Cugat del Vallès. 

 
20.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA per facilitar l’accés als actes, 

resolucions i decrets d’alcaldia en compliment de la Llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 

21.- Moció del grup municipal d’ERC-MES i de la CUP-PC en motiu del 
25è aniversari de l’Operació Garzón contra l’independentisme. 

 
22.- Moció del grup municipal del PP per a la supressió del peatge dels 

Túnels de Vallvidrera C-16/E-9. 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
23.- Precs, preguntes i interpel·lacions. 
 

Sant Cugat del Vallès, 13 de setembre de 2017 
 

 
L’ALCALDESSA 

 
 
 

 
 

 
 

Mercè Conesa i Pagès 


