
 

 
  Aquesta Alcaldia-Presidència es complau a convocar-lo a la 
sessió ordinària del Ple a celebrar el propvinent dia 16 de setembre de 
2013 a la Sala de Plens, a les 19 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 15 de 

juliol (ordinària) de 2013. 
 
DECLARACIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
2.- Dació de compte de la “Declaració de la Junta de Portaveus per 

l’aclariment de la normativa laboral que afecta a les persones que 
col·laboren amb les entitats esportives sense ànim de lucre” 

 
3.- Dació de compte de la “Declaració de la Junta de Portaveus en favor 

de l’ensenyament de la llengua catalana a les Illes Balears i contra el 
decret de Tratamiento  Integrado de Lenguas (TIL)” 

 
MOCIONS INTITUCIONALS 
 
4.- Moció institucional de suport i adhesió a la “Declaració de principis 

d’actuació per promoure el compromís amb la Responsabilitat Social 
Empresarial a Sant Cugat del Vallès”, promoguda per l’Associació 
Sant Cugat Empresarial. 

 
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 
 
5.-  Moció conjunta dels grups municipals de CiU, ICV-EUiA i CUP-PA 

d’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 
 
6.- Moció del grup municipal Socialista instant a la constitució-adequació 

d’una Comissió de seguiment i participació ciutadana sobre el no 
conveni econòmic entre l’Ajuntament de Sant Cugat i l’EMD de 
Valldoreix. 

 
7.- Moció conjunta dels grups municipals d’ICV-EUiA i CiU per 

promoure l’economia, el treball i el consum col·laboratiu. 
 



 

8.- Moció del grup municipal Socialista per proposar un abonament 
mensual per a l’ús de la Piscina municipal de la ZEM Rambla del 
Celler. 

 
9.- Moció conjunta dels grups municipals d’ICV-EUiA i PSC per 

sol·licitar la reorientació de les polítiques d’ocupació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC). 

 
10.- Moció del grup municipal CUP-PA en suport a la campanya 

“Independència per canviar-ho tot”. 
 
ESPORTS I AGERMANAMENTS 
 
11.- Proposta de resolució de sol·licituds de l’empresa Col·lectiu Fitness 

SL sobre modificació de contracte concessional. 
 
GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I TECNOLOGIA 
 
12.- Donar compte de la Modificació del contracte per promoció de 

l’aparcament de bicis en els parkings soterrats del municipi. (exp. 
33/13) 

 
13.- Donar compte de l’autorització instal·lació de màquines vending als 

parkings   municipals. (exp. 23/13) 
 
14.- Donar compte de l’autorització per a la inserció publicitària als 

autobusos de la ciutat. (exp. 24/13) 
 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
15.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General 

Metropolità als àmbits de Can Busquets i altres del municipi. (Exp. 
núm. 83005/11). 

 
16.- Aprovació de l’avanç de la modificació puntual del Pla General 

Metropolità per a la supressió del Vial d'Enllaç a Valldoreix i altres 
del municipi. (Exp. núm. 83001/12). 

 
17.- Dació de compte de la declaració d’impacte ambiental del projecte 

d’endegament de la riera de Can Borrull. (Exp. núm. 81002/09). 
 
18.- Proposta d’aprovació de la nova Ordenança sobre Instal·lacions de 

Radiocomunicació del municipi de Sant Cugat del Vallès. 



 

 
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
19.- Proposta d’acord d’aprovació del Compte General de la Corporació, 

integrat pel de l’Ajuntament i els seus quatre Organismes 
Autònoms, així com del Compte anual de la Societat Municipal de 
capital íntegrament municipal PROMUSA, corresponent a l’exercici 
2012. 

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

(Ajuntament i Organismes Autònoms) corresponent al segon 
trimestre de 2013. 

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

pressupostària i sostenibilitat financera pel primer i segon trimestre 
de l’any 2013.  

 
22.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació número 14 del 

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

 
Sant Cugat del Vallès, 12 de setembre de 2013 

 
L’ALCALDESSA 


