
 

 Aquesta Alcaldia-Presidència es complau a convocar-lo a la sessió 
ordinària del Ple a celebrar el propvinent dia 20 de gener de 2014 a la 
Sala de Plens, a les 19 hores, en primera convocatòria i en segona el dia 
22 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 

desembre (ordinària) de 2013. 
 
MOCIONS INSTITUCIONALS 
 
2.- Moció institucional per a la creació d’una xarxa de desfibril·ladors 

municipals (XADEMU) i la seva integració en els Plans locals de 
seguretat específics i al del municipi. 

 
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 
 
3.- Moció conjunta dels grups municipals de CiU i ICV-EUiA de suport a 

l’acord sobre la data i la pregunta de la consulta per a decidir el futur 
polític de Catalunya. 

 
4.- Moció del grup municipal Socialista per a la realització d’un Pla 

director integral del Barri del Monestir. 
 
5.- Moció conjunta dels grups municipals de CiU, PSC, ICV-EUiA i CUP 

de rebuig a les propostes presentades pel Ministeri de Justícia per 
modificar les lleis que afecten a la Demarcació i Planta Judicial i als 
Registres. 

 
6.- Moció del grup municipal de la CUP Sant Cugat de rebuig a 

l’avantprojecte de Llei de Seguretat Ciutadana. 
 
7.- Moció del grup municipal de la CUP Sant Cugat per la racionalització 

d’horaris i millora de gestió de les biblioteques públiques municipals 
de Sant Cugat. 

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

en defensa de les polítiques locals d’igualtat. 
 



 

9.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA, CiU, PSC i CUP de defensa de 
les polítiques públiques municipals i de rebuig a la Llei estatal de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 

 
10.- Moció del grup municipal del PP de Sant Cugat en recolzament a 

l’avantprojecte de llei orgànica de protecció de la vida del concebut i 
dels drets de la dona embarassada. 

 
11.- Moció conjunta dels grups municipals del PSC i ICV-EUiA a favor de 

revisar el Concordat amb la Santa Seu de 1979. 
 
ALCALDIA 
 
12.- Proposta de ratificació del decret d’alcaldia de substitució de 

representant municipal en diverses Comissions de Delimitació de 
termes municipals. 

 
TERRITORI, MOBILITAT I COMERÇ 
 
13.- Proposta d’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla 

General Metropolità en l’àmbit de la Floresta en compliment de la 
sentència en RCA 401/2009. (Expedient núm. 83003/02) 

 
14.- Proposta d’aprovació inicial de la Modificació puntual del PAU i 

PPO del sector Can Graells. (Expedient núm. 81002/13) 
 
15.- Proposta d’aprovació d’expedient d’obres ordinàries i expropiació de 

terrenys per la construcció de nova torre d’alta tensió elèctrica T-5 en 
substitució de l’existent al carrer Guadalajara, 46 – Expedient: 
UO73/11/01 – 2/14 

 
16.- Proposta de reversió de terrenys a la Província Tarraconense de la 

Compañía de Jesús al sector de la Torre Negra – Exp. 83004/03 – 
ISJ:3/14 

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

de data 17 de desembre de 2013, relatiu a personació en recurs 
contenciós administratiu número 430/2013-A2 – ISJ:1/14. 

 
18.- Proposta d’aprovació de l’informe tècnic sobre les al·legacions 

formulades al Pla de Mobilitat Urbana durant el període d’exposició 
pública. 

 



 

ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
19.- Proposta de pròrroga del termini de suspensió cautelar fins a 31 de 

desembre de 2014 de les liquidacions de les plusvàlues als afectats 
per processos d’execucions hipotecàries d’habitatges de primera 
residència així com dels efectes dels acords plenaris del 19 de març 
de 2012 i 18 de març de 2013 referits a la liquidació  de plusvàlues.  

 
20.- Proposta d’autorització de despesa pluriennal en execució de l’acord 

de cooperació públic-privat entre IGEPESI, la fundació Sant Cugat 
Actiu i INBENS Barcelona SL, per la creació i gestió de FITA 
Entrepreneurship Center de Sant Cugat.  

 
21.- Proposta d’autorització de despesa pluriennal en execució del 

conveni de col·laboració aprovat amb la Societat Coral la Unió 
Santcugatenca.  

 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
22.- Precs, preguntes i interpel·lacions. 

 
 Sant Cugat del Vallès, 15 de gener del 2014 

 
L’ALCALDESSA 


