
 

 Aquesta Alcaldia-Presidència es complau a convocar-lo a la sessió 
ordinària del Ple a celebrar el propvinent dia 18 de novembre de 2013 a 
la Sala de Plens, a les 19 hores, en primera convocatòria i en segona el dia 
20 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 21 

d’octubre (ordinària) de 2013. 
 
ALCALDIA 
 
2.- Proposta de reassumpció de l’exercici de les competències delegades 

pel Ple en la Junta de Govern Local. 
 
3.- Dació de compte de diversos Decrets d’alcaldia referents a 

modificació de cartipàs polític i ratificació en la part pertinent. 
 
MOCIONS D’ALCALDIA 
 
4.- Moció sobre modificació parcial relativa a Comissions Informatives 

municipals de caràcter permanent. 
 
5.-�Moció sobre modificació parcial de representants designats en 

organismes autònoms municipals i ens o associacions 
supramunicipals. 

 
MOCIONS INSTITUCIONALS 
 
6.- Moció institucional per expressar el suport de l’Ajuntament de Sant 

Cugat a la Plantilla de Delphi. 
 
7.- Moció institucional sobre el “Dia internacional per a l’eliminació de la 

violència envers les dones”.  
 
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 
 
8.- Moció conjunta dels grups municipals d’ICV-EUiA, CUP-PA, CiU i 

PSC de rebuig a la reforma energètica i del sistema elèctric i per 
combatre la pobresa energètica garantint l’accés als consums 
energètics mínims vitals a la ciutadania. 



 

 
9.- Moció del grup municipal del PP per a la reforma parcial del 

Reglament Orgànic Municipal. 
 
10.- Moció de la CUP de Sant Cugat per la celebració d’una consulta 

ciutadana sobre la relació entre Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix. 
 
11.- Moció del grup municipal Socialista sobre creació d’un fons 

interterritorial de compensació de contribucions especials als barris 
de Can Borrull, la Floresta i el sector de la Capella de Sant Joan de 
Mira-sol, i d’un programa formal de finançament i aplaçament de 
quotes. 

 
12.- Moció conjunta dels grups municipals d’ICV-EUiA i PSC de rebuig a 

la reforma de les pensions del Govern de l’Estat. 
 
13.- Moció conjunta dels grups municipals del PSC, CiU i ICV per donar 

suport a les polítiques que minimitzin i eliminin les situacions de 
pobresa i exclusió social de les famílies catalanes que es troben en 
aquesta situació. 

 
TERRITORI, MOBILITAT I COMERÇ 
 
14.- Proposta d’acceptació de cessió gratuïta de terreny protecció de 

sistemes i zona verda al Turó de Can Mates – carretera de 
Vallvidrera. (Exp. núm. UA93/00/01). 

 
15.- Proposta de resolució en expedient de cessió de sistemes iniciat per 

l’Institut Català del Sòl en el sector del Parc d’Activitats 
Econòmiques Can Sant Joan. (Exp. núm. 81007/90). 

 
16.- Dació de compte de proposta de modificació del PGM a l’àmbit de 

Can Fontanals i entorn, d’iniciativa particular. (Expedient 830003/12 
– ISJ:264/13). 

 
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
17.- Dació de compte dels informes del tresorer de l’Ajuntament i del 

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

 



 

18.- Dació de compte de l’estat d’execució del Pressupost Municipal i dels 
seus Organismes Autònoms pel tercer trimestre de 2013. 

 
19.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació núm. 17 del 

Pressupost de l’Ajuntament, i proposta de ratificació i aprovació de 
la 2ª modificació del pressupost de l’Organisme Autònom Municipal 
de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC), per a l’exercici 
2013. 

 
20.- Proposta de ratificació de resolució de la presidència de la Junta de 

Veïns de l’EMD de Valldoreix, sobre l’aprovació de concertació 
d’operació de préstec. 

 
21.- Proposta d’aprovació d’amortització de la parada 203 del Mercat 

Municipal de Pere San. 
 
GOVERNACIÓ, SEGURETAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
22.- Dació de compte  del Decret d’alcaldia núm. 1635/2013 de 

modificació de l’organigrama de gestió. 
 
23.- Proposta de modificació d’un lloc de treball reservat a personal 

eventual.�
 
24.- Proposta de concessió de compatibilitat a un funcionari eventual 

d’aquest ajuntament. 
 
25.- Proposta de sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès a la Declaració Universal sobre els Arxius (DUA). 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
26.- Precs, preguntes i interpel·lacions. 

 
Sant Cugat del Vallès, 14 de novembre de 2013 

 
L’ALCALDESSA 


