
 

 Aquesta Alcaldia-Presidència es complau a convocar-lo a la sessió 
ordinària del Ple a celebrar el propvinent dia 17 de febrer de 2014 a la 
Sala de Plens, a les 19 hores, en primera convocatòria i en segona el dia 
19 a la mateixa hora, amb el següent: 

 
ORDRE DEL DIA 

 
DESPATX D’OFICI 
 
1.- Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes del Ple de data 16 de 

desembre (extraordinària) de 2013 i de 20 de gener (ordinària) de 
2014. 

 
2.- Dació de compte de canvi de representant del grup municipal d’ICV-

EUiA en la Comissió Informativa de Governació, Seguretat i 
Participació Ciutadana. 

 
MOCIONS INSTITUCIONALS 
 
3.- Moció institucional de suport al model comercial de Sant Cugat del 

Vallès. 
 
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 
 
4.- Moció conjunta dels grups municipals d’ICV-EUiA i PSC per la sanció 

dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats 
financeres i altres grans empreses. 

 
5.- Moció conjunta dels grups municipals de la CUP i d’ICV-EUiA de 

rebuig a l’augment desorbitat de les tarifes del transport públic. 
 
6.- Moció conjunta dels grups municipals de CiU, PSC, ICV-EUiA i CUP  

de declaració de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès reclamant la 
restitució dels documents del seu Arxiu institucional requisats a la fi 
de la Guerra Civil. 

 
7.- Moció conjunta dels grups municipals de CiU i CUP de suport a la 

campanya de recollida de signatures “Signa un vot per la 
independència”. 

 
8.- Moció conjunta dels grups municipals de la CUP i CiU per tal de 

potenciar i millorar la xarxa de biblioteques públiques del municipi i 
per una racionalització del seu horari d’obertura. 



 

9.- Moció del grup municipal de PP de Sant Cugat de suport als bombers 
del parc Rubí-Sant Cugat-Castellbisbal i per la que s’insta a la 
Generalitat a adoptar mesures que posin fi a la precària situació del 
parc. 

 
10.- Moció del grup municipal Socialista per la millora i arranjament de 

les carreteres del nostre terme municipal gestionades per la 
Diputació de Barcelona. 

 
11.- Moció del grup municipal Socialista sobre la distribució del Fons de 

Cooperació Local de Catalunya per a l’exercici 2013. 
 
12.- Moció del grup municipal Popular en defensa dels drets democràtics 

de participació i representació ciutadana a les entitats i associacions 
enregistrades de Sant Cugat del Vallès. 

 
ALCALDIA 
 
13.- Proposta de resolució expedient de delimitació entre els termes 

municipals de Molins de Rei i Sant Cugat del Vallès. 
 
PRESIDÈNCIA, SERVEIS URBANS I SOSTENIBILITAT 
 
14.- Proposta d'aprovació d’expedient de contractació per a l’adjudicació 

per procediment obert, del contracte de la gestió energètica de 
l’enllumenat públic del municipi, la gestió del centre de control de 
trànsit urbà i el manteniment, conservació, inversió per a la reposició 
i inversió nova –renovació i millores programades- per a 
l’enllumenat públic i elements del trànsit. 

 
TERRITORI, MOBILITAT I COMERÇ 
 
15.- Proposta d’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic de masies i 

cases rurals. (Expedient núm. 82001/14) 
 
16.- Proposta d’aprovació del text refós del Pla de Millora Urbana del 

sector de Can Borrull. (Expedient núm. 81002/09) 
 
17.- Proposta d’aprovació suspensió de llicències en la confluència del 

carrer Villà amb el carrer Canal de la Mànega, entorn del Parc de la 
Pineda de Saladrigues (Expedient núm. 83001/14). 

 



 

18.- Proposta de sol·licitud de traspàs de titularitat de diversos trams de 
vies provincials de la Generalitat de Catalunya a favor de 
l’Ajuntament. (Expedient núm. UP00/14/02) 

 
19.- Proposta de ratificació acord de la Junta de Govern Local del dia 

28/01/2014 d’aprovació de personació en recurs de cassació davant 
el Tribunal Suprem contra sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya – Suprem contra sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya – RCA 216/2010. 

 
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
20.- Dació de compte de l’informe d’avaluació dels objectius d’estabilitat 

pressupostària i de la regla de la despesa pel quart trimestre de 2013. 
 
21.- Dació de compte dels informes del tresorer de l’Ajuntament i del 

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

 
22.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació núm. 3 del 

Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014. 
 
23.- Proposta d’acord de modificació del preu públic grup XII per a la 

prestació del servei de transport adaptat a les persones amb 
mobilitat reduïda. 

 
24.- Proposta d’autorització de transferència de drets concessionals 

d’explotació del local nº 7 del Mercat Municipal Torre Blanca. 
 

GOVERNACIÓ, SEGURETAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
25.- Proposta de ratificació de Decret d’alcaldia sobre nou disseny 

organitzatiu a la Policia Local i correlativa adaptació del Pacte de 
condicions dels funcionaris municipals.  

 
26.- Proposta de concessió de compatibilitat per una segona activitat 

pública d’un funcionari de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
 
 
 
 



 

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

 
Sant Cugat del Vallès, 12 de febrer de 2014 

 
L’ALCALDESSA 


