
 

 
  Aquesta Alcaldia-Presidència es complau a convocar-lo a la 
sessió ordinària del Ple a celebrar el propvinent dia 15 de juliol de 2013 a 
la Sala de Plens, a les 19 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 dels esborranys de les actes dels Plens de dates 7 

de juny (extraordinària) i 17 de juny (ordinària) de 2013. 
 
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 
 
2.- Moció del grup municipal de CiU per donar suport a la cadena 

humana del dia 11 de setembre de 2013. 
 
3.- Moció del grup municipal de la CUP de suport a les entitats i 

associacions santcugatenques per la difusió de les seves activitats i la 
realització d’actes públics. 

 
4.- Moció conjunta dels grups municipals d’ICV-EUiA, CiU i PSC 

sol·licitant la continuïtat de la Llei de la dependència. 
 
5.- Moció del grup municipal Socialista per demanar la supressió de les 

delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya al territori 
català. 

 
6.- Moció del grup municipal de la CUP per a un municipi lliure de 

transgènics. 
 
7.- Moció del grup municipal de la CUP per l’elaboració d’unes balances 

fiscals dels districtes de la ciutat. 
 
8.- Moció del grup municipal Socialista per planificar el cobriment de 

pistes esportives a l’aire lliure de titularitat municipal. 
 
9.- Moció del grup municipal Socialista per la creació de plans 

ocupacionals seguint la fórmula 6+6. 
 



 

10.- Moció del grup municipal Popular per a l’adopció per l’Ajuntament 
de Sant Cugat de la perspectiva de família en les polítiques 
municipals. 

 
PRESIDÈNCIA I SERVEIS URBANS 
 
11.- Proposta d’elecció de Jutgessa de Pau substituta. 
 
GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I TECNOLOGIA 
 
12.- Ratificació pel Ple del Decret d’alcaldia núm. 1191/2013, de 28 de 

juny de 2013, que resol el desenvolupament de l’art. 48 j) de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

 
13.- Proposta d’aprovació de conveni de resolució, per mutu acord, de la 

concessió demanial de l’edifici seu del Club Muntanyenc i reversió 
anticipada en favor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
14.- Proposta d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla 

General Metropolità a l’àmbit de la Colònia Montserrat de 
Valldoreix (Expedient núm. 83011/09). 

 
15.- Proposta de resolució de denúncia urbanística al carrer Mariné, núm. 

53 – carrer Santa Teresa, núm. 54. (Expedient UJ54/11/46 – T140-
2010/21201- IJD: 368/13). 

 
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
16.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació número 11 del 

Pressupost de l’ajuntament, per a l’exercici 2013. 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
17.- Precs, preguntes i interpel·lacions. 

 
Sant Cugat del Vallès, 10 de juliol de 2013 

 
L’ALCALDESSA 


