
 

 Aquesta Alcaldia-Presidència es complau a convocar-lo a la sessió 
ordinària del Ple a celebrar el propvinent dia 16 de desembre 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 18 de 

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

i condemna del segrest a Síria del fotoperiodista santcugatenc, Ricard 
Garcia Vilanova”. 

 
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 
 
3.- Moció conjunta dels grups municipals del PSC, CiU, ICV-EUiA i CUP 

per a la creació de la Comissió Local per la recuperació de la memòria 
històrica de Sant Cugat. 

 
4.- Moció del grup municipal de la CUP per la publicació dels ingressos i 

patrimoni dels càrrecs electes i de confiança al web de l’Ajuntament. 
 
5.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA rebutjant la possible venda i 

privatització del parc públic d’habitatges de l’Incasòl per part del 
Govern de la Generalitat de Catalunya. 

 
6.- Moció del grup municipal del PSC per donar suport al model de 

transport sanitari públic i pels drets dels treballadors i treballadores 
del sector de les ambulàncies a Sant Cugat del Vallès i a la comarca. 

 
7.- Moció del grup municipal de CiU de suport al model comercial de 

Sant Cugat del Vallès. 
 
8.- Moció del grup municipal del PSC per instar al Govern de l’Estat i al 

Govern de la Generalitat a potenciar l’aposta i invertir en 
recerca+desenvolupament+innovació. 

 
 



 

PRESIDÈNCIA, SERVEIS URBANS I SOSTENIBILITAT 
 
9.- Proposta d'aprovació d’expedient de contractació per a l’adjudicació 

per procediment obert del contracte de serveis de neteja dels edificis 
municipals. (Exp. núm.  75/13). 

 
TERRITORI, MOBILITAT I COMERÇ 
 
10.- Proposta de formulació d’al·legacions de l’Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallès davant el Pla Director Urbanístic per a la 
delimitació i ordenació del centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès. 

 
11.- Proposta d’acceptació de la transmissió de finques provinents de 

PROMUSA per reducció de capital. 
 
12.- Proposta d’aprovació de Conveni Urbanístic 2013 entre l’Entitat 

Municipal Descentralitzada de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès – ISJ:293/13. 

 
13.- Proposta d’aprovació de suspensió de llicències a l’àmbit de la U.A. 

CASC-7 de la transcripció a escala 1/1000 del PGM i planejament 
vigent en el nucli antic. (Expedient núm. 83005/13).   

 
14.- Proposta de resolució d’efectes no utilitzables carretera de 

Vallvidrera, núm. 114-116. (Expedient núm. UP00/10/12). 
 
15.- Proposta de ratificació d’acord adoptat per la Junta de Govern Local 

de data 19 de novembre de 2013, relatiu a personació en recurs 
contenciós administratiu número 376/2013-A. 

 
16.- Proposta de ratificació d’acord adoptat per la Junta de Govern Local 

de data 3 de desembre de 2013, relatiu a proposta de constitució de 
Comissió de Treball pel Seguiment Mediambiental de Plans i 
Programes Urbanístics i Territorials. 

 
17.- Proposta de ratificació d’acord adoptat per la Junta de Govern Local 

de data 3 de desembre de 2013, relatiu a proposta de constitució de 
Comissió de Treball pel Seguiment Mediambiental d’Obres i 
Projectes Municipals. 

 



 

18.- Proposta de ratificació de la Resolució de l’Alcaldia–Presidència 
número 2.075/2013 de data 20 de novembre de 2013 envers 
expedient sancionador amb imposició de sanció. 

 
19.- Proposta d’aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana  (PMU)  

de Sant Cugat del Vallès. 
 
SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
20.- Proposta d’aprovació de minuta de conveni de col·laboració entre 

l'Ajuntament i la Societat Coral la Unió Santcugatenca. 
 
21.- Proposta d’aprovació del Reglament del Consell de Joves 13-16 anys. 
 
22.- Proposta d’aprovació del Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del 

Vallès. 
 
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
23.- Proposta d’aprovació de la Ordenança municipal reguladora de la 

venda no sedentària al Mercat setmanal de Sant Cugat del Vallès. 
(Exp. 79/2013). 

 
24.- Proposta d’aprovació d’expedient per a l’atorgament de llicències 

municipals per a l’exercici de la venda no sedentària al Mercat 
setmanal de marxants de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
mitjançant pública concurrència. (Exp. 21/2013).  

 
25.- Declarar d’interès social per a la ciutat de Sant Cugat del Vallès el 

Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) situat a l’Avinguda Alcalde 
Barnils 3-5. 

 
26.- Dació de compte de l’Informe d’Avaluació dels Objectius 

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera pel tercer 
trimestre de l’any 2013. 

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

Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013. 
 
28.- Proposta de ratificació del nou Conveni Econòmico-Financer entre 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de Valldoreix. 
 



 

29.- Proposta de resolució d’al·legacions formulades i acord definitiu de 
modificació i aprovació de les Ordenances Fiscals Reguladores dels 
tributs Municipals. 

 
30.- Proposta de resolució d’al·legacions front l’aprovació inicial del 

Pressupost Municipal General de 2014 i la seva aprovació definitiva.  
 
31.- Proposta d’acord d’aprovació de Preus Públics per a l’exercici 2014.  
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
32.- Precs, preguntes i interpel·lacions. 

 
Sant Cugat del Vallès, 11 de desembre de 2013 

 
L’ALCALDESSA 


