
 

 
  Aquesta Alcaldia-Presidència es complau a convocar-lo a la 
sessió ordinària del Ple a celebrar el propvinent dia 21 d’octubre de 2013 
a la Sala de Plens, a les 19 hores, en primera convocatòria i en segona el 
dia 23 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 16 de 

setembre (ordinària) de 2013. 
 
MOCIONS INSTITUCIONALS 
 
2.- Moció institucional per promoure un Pacte Local d’Ocupació entre 

l’Ajuntament i els agents empresarials, sindicals i socials de la ciutat. 
 
3.- Moció institucional per sol·licitar al Ministerio de Fomento 

l’acabament del viaducte de connexió entre l’AP7/B30 i l’A2. 
 
4.- Moció institucional per promoure la creació del Consell de Joves de 

Sant Cugat. 
 
5.- Moció institucional per a la reclamació dels cobraments indeguts del 

cànon digital. 
 
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 
 
6.- Moció del grup municipal Socialista per al correcte atorgament de les 

llicències municipals a les ludoteques i centres de suport familiar i 
revisió de les que actualment estan en funcionament al municipi. 

 
7.- Moció del grup municipal Socialista per a la implementació d’un pla 

de xoc contra l’atur juvenil. 
 
8.- Moció del grup municipal de la CUP-PA de rebuig al projecte de llei 

per declarar la tauromàquia Patrimoni Cultural Immaterial (PCI) i per 
reafirmar Sant Cugat del Vallès com a ciutat antitaurina i amiga dels 
animals. 

 
9.- Moció del grup municipal Popular per a fomentar l’ajut a la labor 

assistencial. 



 

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

PA de suport a les comunitats de veïns de Sant Cugat del Vallès 
davant els impagaments de la banca de les quotes de comunitat. 

 
11.- Moció conjunta dels grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA de 

suport a la xarxa ciutadana de suport a la querella argentina contra 
els crims del franquisme i de les accions judicials de la querella 4591-
10 del Jutjat núm. 1 de Buenos Aires, per delictes de genocidi 
comesos en el règim franquista. 

 
GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I TECNOLOGIA 
 
12.- Proposta d’inici d’expedient de delimitació del terme municipal de 

Sant Cugat del Vallès amb el municipi de Cerdanyola del Vallès. 
(Exp. 288/13/05). 

 
13.- Proposta de designació de representants municipals en la Comissió 

de delimitació del terme municipal de Sant Cugat del Vallès amb el 
municipi de Barcelona. (Exp. 288/13/02). 

 
14.- Proposta de resolució d’expedient de delimitació entre els termes 

municipals de Sant Quirze del Vallès i Sant Cugat del Vallès. (Exp. 
288/13/01). 

 
15.- Proposta d’aprovació de festes locals per a l’any 2014. 
 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
16.- Proposta d’aprovació inicial de la Modificació puntual del PGM per 

la supressió de la reserva viària entre l’Av. Can Volpelleres i l’Av. 
Rius i Taulet. (Exp. núm. 83003/13). 

 
17.- Proposta d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla 

General Metropolità a l’àmbit de l’Arxiu Nacional de Catalunya. 
(Exp. núm. 83002/13). 

 
18.- Proposta de resolució de recurs de reposició interposat per la UTE 

Instal·lacions de Lleure Esportiu Illa, SA – Construccions Pai, SA 
(UTE ILLA-PAI) contra acord plenari municipal sobre sol·licitud de 
resolució per mutu acord del contracte de concessió d’obra pública 
per a la redacció del projecte de construcció de les obres i explotació 



 

d’un complex esportiu en terreny de domini públic a l’àmbit de 
Mira-sol. 

 
19.- Proposta determinació i adjudicació sobrant de vial al carrer Palmera 

6. (Exp. OBMA 09-089). 
 
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
20.- Dació de compte dels informes del tresorer de l’Ajuntament i del 

director financer de PROMUSA pel segon trimestre del 2013 relatiu 
al compliment de la Llei 15/2010 pel que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat. 

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

Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013. 
 
22.- Proposta d’aprovació del Pressupost Municipal General, Bases 

d’Execució del pressupost per a l’exercici 2014 i les Plantilles de 
Personal. 

 
23.- Proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de les 

Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals per l’exercici 2014. 
 
SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
24.- Proposta d’aprovació del Servei municipal de mediació comunitària i del 

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

 
Sant Cugat del Vallès, 16 d’octubre de 2013 

 
L’ALCALDESSA 


