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ESBORRANY ACTA 

 
Srs. Assistents: 
 
Presidència: 
LL. RECODER I MIRALLES 
 
Tts. d'Alcalde: 
J. RECASENS I GUINOT 
M. CONESA I PAGÈS 
J. JOLY I LENA 
M. SUBIRÀ I ROCA 
C. PARAIRA I BESER 
C. FORTUNY I CAMARENA 
X. ESCURA I DALMAU 
 
Regidors: 
X. MARTORELL I VILLALOBOS 
J. PUIGNERÓ I FERRER  
J. ROMERO I TEJERO 
E. SALAT I LLORENTE 
S. PELLICER I LÓPEZ 
X. AMADOR I PITARCH 
S. GAUSA I GASCÓN 
F. VILLASEÑOR I ROMERO 
A. RODA I FÀBREGAS 
P. GORINA I SÀENZ DE CABEZÓN 
X. BOIX I ROCA 
J. CALDERON I ORTEGA 
J. MASSANÉS I PAPELL 
B. RODRÍGUEZ I CALLAO 
F. VÁZQUEZ-DODERO I RODRÍGUEZ 
R. GRANGÉ I FLORES 
A. RAMON I ALGUERÓ 
 
Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXES 
 
Interventor: 
F. CARULLA I GRATACÒS   

 Al Saló de Sessions de la 
nova Casa de la Vila de Sant 
Cugat del Vallès, essent les dinou 
hores i quatre minuts del dia 
quinze de juny de dos mil nou, es 
reuneix en sessió ordinària el Ple 
municipal sota la Presidència de 
l'Il·lm. Sr. Alcalde, Lluís Recoder i 
Miralles, i amb l'assistència dels 
Regidors relacionats al marge, així 
com del Secretari General i de 
l’Interventor. 
 

El desplegament de la 
sessió i correlativa adopció 
d'acords, es van produir en els 
següents termes: 

 
DESPATX D’OFICI 
 
 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES PLENS DE DATES 
13 (1 i 2), 18 I 22 DE MAIG DE 2009. 
 

- APROVAR per assentiment dels 24 membres electius presents els 
esborranys de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 13 (1 i 2 
extraordinàries), 18 (ordinària) i 22 (extraordinària) de maig de 2009. 
 
DESPATX INSTITUCIONAL 
 
 2.- DACIÓ DE COMPTE DE CREDENCIAL I PRESA DE POSSESSIÓ DE 
NOU REGIDOR. 
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 . LA PRESIDÈNCIA dóna compte de la credencial de Regidor expedida per la 
Junta Electoral Central en favor del Sr. Jaume Massanés i Papell, integrada en la 
candidatura presentada per Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa, Entesa pel Progrés Municipal en les Eleccions Locals de 27 de maig de 
2007 per a substituir la vacant produïda per renúncia de la Regidora Sra. Assun 
Reyes i Camps, tot pregant s'atansi l'interessat davant la Presidència per tal de 
prestar el jurament o promesa legalment exigit per a la presa de possessió de càrrecs 
o funcions públiques, tot donant lectura la Presidència a la formulació interrogativa 
continguda en el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, i responent l'interessat amb la 
fórmula "sí ho prometo per imperatiu legal". 
 
 Tot seguit la Presidència dóna possessió del càrrec de Regidor d'aquest 
Ajuntament al Sr. Jaume Massanés i Papell que passa a ocupar el corresponent 
escó, incorporant-se formalment al Ple Municipal. 
 

TORN D'INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Sr. 
Alcalde, companys i companyes regidores i regidors, amigues i amics, públic 
assistent, molt bona tarda a tots i a totes. Si em permeteu, i crec que avui ho puc fer, 
començaré parlant de mi i de les meves arrels amb Sant Cugat i la seva gent. Nascut 
a Barcelona, fill del barri de Gràcia, el meu pare ja va comprar als pocs dies de néixer 
un petit terreny -on ara visc- a Mira-sol-Valldoreix, i que en aquell temps estava 
encara envoltat de blat i ametllers. Realment aquells temps eren difícils, ens 
mancaven la majoria de serveis i l’administració estava lluny en tots els sentits, tots 
els veïns ens coneixíem, ens ajudàvem i fèiem tertúlies improvisades els caps de 
setmana al jardí o a l’hort; així varem començar a gestar sense que ens adonéssim el 
que més tard esdevindria les associacions de veïns o propietaris; érem gent 
compromesa, participativa i necessàriament combativa davant d’una administració 
lenta i sovint, per no dir sempre, amb deficiències auditives. Aquestes vivències han 
marcat des de llavors la meva activitat, la meva implicació i el meu compromís amb la 
vida associativa i veïnal, així com en la política municipal. Són les que m’han fet un 
ferm defensor de conceptes democràtics bàsics com la participació, el diàleg, la 
transparència, les que m’han portat a raonar i consensuar i les que m’han conformat 
la meva manera de relacionar-me amb la proximitat en el tracte, fugint de supèrbies i 
prepotències. Aquesta és una part important del meu bagatge i que a partir d’avui 
aportaré com a regidor. Entenc la política com la vocació i la voluntat de servei públic, 
no sóc un polític professional ni m’empeny cap altra ambició que no sigui esforçar-me 
en fer la feina ben feta al servei de la comunitat, és a dir, de tots els santcugatencs i 
santcugatenques, de tots i totes, de Galliners a Collserola i de Roquetes a la Riera de 
Rubí. Seguiré sent el mateix amic, veí i company de sempre amb els mateixos valors 
profundament arrelats, la mateixa manera de fer i de ben segur amb els mateixos 
defectes que naturalment en tinc. Seguiré defensant el diàleg i la participació 
ciutadana perquè tal com va dir en Joan Subirats, Catedràtic de Ciència Política a la 
UAB en el segon Congrés de Municipis de Catalunya, o aconseguim governar amb la 
gent o ens governaran els interessos d’alguna gent. Vinc amb il·lusió renovada i amb 
moltes ganes de treballar, conscient de les dificultats que comporta estar a l’oposició, 
sobretot quan qui governa té la majoria absoluta i pot caure amb les temptacions 
autoritàries que això pot comportar. La meva tasca de regidor a l’oposició serà 
sempre constructiva, aportant allò que cregui bo per la nostra ciutat i la seva gent i si 
s’escau establint ponts de diàleg per cercar i arribar al consens. Ara bé, també 
defensaré fermament els drets a la ciutadania i denunciaré amb contundència el que 
cregui incorrecte, tant en el fons com en les formes, perquè en definitiva un govern 
sense oposició eficaç és un govern al qual els errors els hi surten gratis però molt 
cars per a la societat.  
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 Per acabar vull agrair a Iniciativa la seva confiança oferint-me la possibilitat de 
continuar treballant per a tots els santcugatencs i santcugatenques fent-ho ara com a 
regidor independent a les seves llistes, el grau de coincidència amb el programa 
d’Iniciativa és molt alt però per a mi el més important ha estat comprovar la seva 
qualitat humana i el grau d’implicació de tots ells amb Sant Cugat. Companys i amics, 
espero saber correspondre la vostra confiança i estar a l’alçada tot i que sóc 
conscient que tant vosaltres com els companys i companyes d’Iniciativa que m’han 
precedit em poseu el llistó molt alt. 
 
 No vull acabar sense manifestar el meu record molt sentit que tinc de l’amic i 
company Josep Casadellà, gran persona abans que polític, treballador incansable i 
que de ben segur m’ajudarà i em guiarà amb un somriure des d’on vulgui que sigui. 
 
 Finalment vull donar les gràcies a la meva família, ja que sense el seu suport, 
comprensió i paciència durant tants anys jo no seria avui aquí. Moltes gràcies. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies Sr. Massanés per les seves 
paraules, benvingut de nou en aquest Ple municipal, vostè té al darrera una llarga 
trajectòria de defensa des de la societat civil de la seva visió de la ciutat, ara ho podrà 
fer des d’aquest Ple i no tinc cap mena de dubte que no desaprofitarà aquesta 
oportunitat. Moltes gràcies i benvingut de nou. 
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La primera declaració institucional és la relativa a 
la celebració d’un Ple extraordinari sobre l’estat de la ciutat, moció institucional que és 
conseqüència de la presentada pel grup municipal Socialista. 
 
 I.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER TAL DE CELEBRAR UN PLE 
EXTRAORDINARI SOBRE L’ESTAT DE LA CIUTAT. 
 
 Ens trobem a meitat del mandat 2007 – 2011 i, per tant, és oportú fer un Ple 
extraordinari sobre l’estat de la ciutat a Sant Cugat del Vallès.  
 
 Aquest Ple sobre l’estat de la ciutat té un doble objectiu: poder debatre de 
forma monogràfica sobre la visió de la ciutat que tenen les diferents formacions 
polítiques amb representació al consistori i fer un balanç de l’evolució de la ciutat i la 
gestió municipal en els darrers dos anys. 
 
 Diversos ajuntaments catalans han celebrat o celebraran properament Plens 
extraordinaris d’aquestes característiques. Podem citar entre d’altres: Granollers, 
Lleida, Mollet, Barberà del Vallès, Tarragona i Terrassa. Aquest tipus de debat de 
caràcter més estratègic pensem que també contribueix a enfortir el coneixement, la 
transparència  i l’afecció entre la ciutadania. 
 
 Aquesta és una mesura que, de fet, es contempla en el nou Reglament Orgànic 
Municipal (ROM) que es troba en fase d’elaboració. En concret, en l’article 20.3) 
referit a les classes de sessions i convocatòries del Ple el redactat consensuat en 
comissió diu literalment: “Es celebraran com a mínim dos Plens extraordinaris durant 
cada mandat per avaluar i debatre l’estat de la Ciutat. La Junta de Portaveus a l’inici 
de cada mandat determinarà el nombre exacte de Plens extraordinaris a celebrar, així 
com el règim de convocatòria i de desenvolupament de la sessió que també seran 
acordats en la pròpia Junta”. 
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 En el mandat 2007- 2011 s’han aprovat per Ple més de 70 mocions així com 
diversos plans proposats pel govern de la ciutat. Aquest Ple extraordinari haurà  de 
fer  balanç de l’estat de la ciutat, dels seus progressos i objectius de futur. 
 
 Per tot això el Ple municipal acorda: 
 
 Primer.- Celebrar un Ple extraordinari en la data que determini la Junta de 
Portaveus sobre l’estat de la ciutat i a ser possible abans de finalitzar l’any 2009. 
  
 Segon.- Delegar en la Junta de Portaveus la determinació del règim de 
convocatòria i el desenvolupament de la sessió. 
 
 Tercer.- Donar la màxima difusió de la celebració del Ple a través de tots els 
mitjans d’informació i comunicació locals. 
 
 (En aquests moments el regidor Sr. Gausa dóna lectura a l’anterior 
declaració institucional). 
 
 II.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER AL FOMENT DE L’ÚS 
RESPONSABLE DE LA BICICLETA COM A MITJÀ DE TRANSPORT URBÀ. 
 
 A la ciutat de Sant Cugat, com ha passat també en d’altres ciutats de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, hem viscut un creixement exponencial de l’ús de la 
bicicleta no només com un recurs lúdic o esportiu, sinó també com a sistema de 
transport urbà. 
 
 En els darrers anys s’ha incrementat el nombre i l’extensió dels carrils-bici de la 
ciutat. També ha contribuït a l’extensió de l’ús de la bicicleta les facilitats per al seu 
transport en els FGC o el fet que primer a Barcelona i després a d’altres ciutats 
metropolitanes s’ha creat el servei públic de préstec de bicicletes. 
 
 Malgrat l’existència dels carrils segregats per a ciclistes -que evidentment no 
poden estendre’s a la totalitat de les vies urbanes de la ciutat- aquest increment de 
l’ús de la bicicleta ha provocat una presència creixent de ciclistes a les vies urbanes i 
a les voreres i passejos de la ciutat.  
 
 Aquest fenomen, que hem de valorar com una pràctica positiva per a la vida 
ciutadana, condiciona la mobilitat i els seus diferents modes. D’una banda, obliga als 
cotxes a circular d’una manera més asserenada, i facilita a moltes persones 
-especialment joves- un sistema de transport barat, eficient i no contaminant. Però 
també comporta riscos i males pràctiques que poden provocar rebuig ciutadà: no 
respectar les normes de circulació per als vehicles, ocupar inadequadament les vies 
reservades als vianants, incrementar la sensació de risc a les persones més 
vulnerables (gent gran, infants, etc...). 
 
 Per tot això,  
 
 Atès que constatem un increment de l’ús de la bicicleta com a mode de 
transport urbà. 
 
 Atès que malgrat el nombre i extensió dels carrils segregats per a ús de 
ciclistes, aquests no abasten la totalitat del municipi. 
 
 Atès que en el projecte del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) s’han 
contemplat actuacions orientades a connectar entre si bona part dels carrils-bici 
actualment existents. 
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 Atès que la presència de ciclistes a les vies urbanes i a les voreres i passejos 
de la ciutat s’ha incrementat exponencialment. 
 
 Atès que volem fomentar l’ús de la bicicleta com a mode de transport urbà. 
 
 Atès que volem alhora assegurar un ús cívic de la bicicleta que asseguri la 
convivència entre els diversos modes de transport i entre ciclistes i vianants. 
 
 Atès que volem garantir, alhora, la pròpia seguretat dels ciclistes. 
 
 Atès que en aquests moments s’està elaborant el Pla de Mobilitat de la ciutat. 
 
 El Ple acorda: 
 
 Primer.-  Impulsar una nova campanya de sensibilització ciutadana, en la línia 
de les que es vénen fent des de fa anys des de l’Ajuntament, en la que, tot valorant 
positivament el creixent ús de la bicicleta com a transport urbà, s’assenyali la 
necessitat de respectar les normes de circulació a les vies urbanes, el prioritzar l’ús 
dels carrils-bici i s’insisteixi  en les normes de comportament quan els ciclistes han de 
compartir amb els vianants l’ús de voreres o passeigs de la ciutat. Aquesta campanya 
s’ha de realitzar comptant amb l’opinió i participació de les entitats de la bicicleta de la 
ciutat. 
 
 Segon.- Adherir-se a la proposta de l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament que, en 
el marc del Pla de Mobilitat, ha establert que un dels eixos prioritaris sigui l’afavorir 
l’ús de la bicicleta a la ciutat i per tant l’extensió de la xarxa dels carrils-bici segregats. 
 
 Tercer.- Comunicar aquest acord als mitjans de comunicació locals i a les 
entitats ciutadanes esmentades. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Dir-vos 
que és una bona notícia per a la ciutat que aquesta sigui una moció institucional. És 
una moció que aposta per l’ús responsable de la bicicleta i és una moció a favor de 
tothom. 
 
 (En aquests moments la regidora Sra. Gorina dóna lectura a l’anterior 
declaració institucional). 
 
 III.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER TAL DE RESOLDRE ELS 
PROBLEMES DE MOBILITAT I APARCAMENT ALS BARRIS DE L’EIXAMPLE-
SUD I TORREBLANCA. 
 
 Exposició de motius: 
 
 Ara fa tres mesos, ESADE va iniciar la seva activitat acadèmica i amb ella 
s’han generat a Sant Cugat centenars de nous desplaçaments diaris en cotxe 
d’estudiants que s’acosten a estudiar. 
 
 Aquests desplaçaments han generat un increment de trànsit a les hores punta i 
alhora han dut a la saturació de l’aparcament als barris de l’Eixample Sud i 
Torreblanca, directament afectats per la proximitat a ESADE. 
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 Algunes de les mesures que es preveien al Pla de Mobilitat d’ESADE per evitar 
aquesta situació no han funcionat i cal repensar-les. El servei d’autobús va 
pràcticament buit tot el dia i l’ocupació del pàrquing privat d’ESADE és molt baixa. 
 
 Tot plegat ha afectat greument la qualitat de vida dels veïns i veïnes, que de 
manera sobtada han vist transformat el seu entorn i els seus hàbits quotidians. 
 
 Per tot això es proposa que aquest Ple acordi: 
 
 PRIMER, estudiar específicament la problemàtica de l’aparcament als barris de 
l’Eixample Sud i Torreblanca, a través de la Comissió Informativa de Mobilitat, per tal 
de considerar la creació d’una zona d’aparcament exclusiva per a residents. 
 
 SEGON, estudiar la viabilitat d’estendre aquesta mesura a altres barris de la 
ciutat que puguin tenir problemàtiques similars. 
 
 TERCER, instar a ESADE per tal que augmenti les facilitats d’accés al seu 
pàrquing privat i promogui encara més l’ús del transport públic entre els seus 
estudiants. 
 
 QUART, comunicar aquests acords a ESADE. 
 
 (En aquests moments el regidor Sr. Grangé dóna lectura a l’anterior 
declaració institucional). 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
 5.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER TAL QUE L’AJUNTAMENT 
OFEREIXI UN SERVEI DE CANGURATGE ALS USUARIS I USUÀRIES DEL 
SERVEI D’OCUPACIÓ MUNICIPAL (SOM). 
 
 ATÈS el context de crisi econòmica i de destrucció de llocs de treball que viu 
en aquests moments Catalunya i també, per tant, la ciutadania de Sant Cugat. 
 
 ATÈS que, generalment, una de les primeres despeses que les famílies 
retallen quan un dels seus membres perd la feina són les d’escola bressol. 
 
 ATÈS que l’atenció als fills pot ser un impediment per a la participació i 
assistència a programes de formació i orientació laboral. 
 
 ATÈS que en moments de crisi econòmica la formació i orientació laboral és 
fan més necessàries que mai per facilitar la inserció laboral. 
 
 ATÈS que Sant Cugat disposa d’un Servei d’Ocupació Municipal i que aquest 
fonamenta el seu funcionament en l’assessorament personal. 
 
 Per tot això, el Grup Municipal d’ERC proposa que aquest Ple acordi: 
 
 PRIMER, que l’Ajuntament endegui una prova pilot de servei de canguratge 
orientada als usuaris i usuàries dels programes i serveis del Servei d’Ocupació 
Municipal (SOM). 
 
 SEGON, estudiar la viabilitat d’estendre aquesta mesura i d’altres de conciliació 
laboral i familiar a la resta de serveis municipals orientats a l’atenció a les persones. 
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 TERCER, comunicar aquests acords al Servei d’Ocupació Municipal (SOM), a 
la Taula per la reactivació econòmica i la cohesió social, al Consell Comarcal, al 
Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Presentem 
de nou aquesta moció que ja varem presentar en el Ple anterior per diferents motius, 
primer de tot perquè el nostre compromís amb tot el que diu la moció és avui dia 
vigent, perquè en aquell moment ja comptàvem amb el suport de companys de 
l’oposició i els hi torno a agrair aquest suport; també perquè el motiu de retirar-la va 
ser la sol·licitud del seu propi equip de govern per part del seu portaveu el Sr. Joan 
Recasens i la tinent d’alcalde Sra. Carmela Fortuny amb el compromís de cercar el 
finançament per poder-la aprovar. Una proposta o un motiu per retirar-la que no ens 
semblava l’adequat però perquè tirés endavant la moció en un futur Ple varem accedir 
a retirar-la. Avui aquest finançament tal i com ens van donar per un informe existeix, 
el COPEVO, conegut pel Consorci de la Promoció Econòmica i l’Ocupació del Vallès 
Occidental, ha concedit a aquest ajuntament una subvenció per la promoció de la 
conciliació de la vida laboral, personal i familiar de 7.070 € que per tant poden donar 
cobertura a aquesta prova pilot. A més a més en aquesta moció tornen a estar 
incloses les esmenes que en un primer moment va fer el grup municipal de 
Convergència i Unió com era parlar de canguratges, parlar de prova pilot, i en el 
segon acord estudiar la viabilitat d’estendre aquesta mesura i d’altres de conciliació 
laboral i familiar a la resta de serveis municipals. En aquests moments, quan 
nosaltres accedim a retirar aquesta moció no podem entendre com el procediment 
que ha seguit l’equip de govern i les formes han estat al nostre entendre, com a grup 
municipal, absolutament incorrectes. La vam retirar però no hi ha hagut cap gest de 
cortesia política que portés a cap intent de conciliació d’aquesta moció, de pacte, 
d’esmenes o d’arribar a algun acord que pogués ser institucional. A més a més com a 
fons entenem que aquesta moció ha de tirar endavant perquè creiem que hem de 
garantir que els serveis de polítiques actives d’ocupació que ofereix el Servei 
d’Ocupació Municipal han d’estar oberts a tota la població i cap persona, cap ciutadà 
o ciutadana de la nostra ciutat s’ha de veure privat d’usar aquests serveis per tenir en 
aquests moments els seus fills a càrrec perquè un dels motius de no poder-los portar 
a una escola bressol sigui el que per motius de pèrdua de feina no puguin assumir el 
cost de la mateixa. 
 
 Entenem que un ajuntament que està oferint aquest servei amb d’altres 
activitats, darrerament el Dia d’Europa va gaudir d’un servei de canguratge universal i 
gratuït, o també el curs de Polítiques d’Igualtat que s’està duent a terme en aquests 
moments a la Casa de Cultura també gaudeix d’un servei de canguratge, doncs 
entenem que el Servei d’Ocupació Municipal també ha de gaudir d’aquest servei 
universal de canguratge; segurament a les persones que el Dia d’Europa usaven el 
servei de canguratge o que ho estan fent o ho volien fer en aquest curs de formació 
que s’està realitzant a la Casa de Cultura de Polítiques d’Igualtat no han hagut de 
passar per un informe de Serveis Socials sinó que han pogut gaudir directament 
d’aquest servei. Per a nosaltres és una moció de base 100% ideològica, creiem 
fermament amb el són les polítiques actives d’ocupació, cosa que qüestionem de 
l’actual equip de govern, doncs en aquests moments el Servei d’Ocupació Municipal 
no està desenvolupant tots els cursos i activitats que havia desenvolupat en un 
passat, el nombre de persones que hi estan treballant és molt menor en relació al del 
passat mandat on Esquerra Republicana estava al govern i per tant entenem que 
rebutjar aquesta moció és d’alguna manera, jo crec molt sincerament, una molt mala 
actuació de formes polítiques i també la no priorització d’accions de conciliació de la 
vida personal i familiar, lligades molt directament al que és el suport de les persones 
que en aquests moments estan en recerca de feina i que han de participar o que 
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volen participar de les activitats, dels cursos de formació ocupacional o de les 
sessions d’orientació laboral que s’estan duent a terme des del Servei d’Ocupació 
Municipal. Nosaltres sotmetem la moció a votació, entenem doncs que és vigent el 
que nosaltres demanem, de moment només s’ha rebut la subvenció, en aquests 
moments no s’està fent un servei de canguratge, per tant si us plau no em tirin per 
aquesta línia; el finançament el tenen, per tant el que demanem és que es 
comprometin a fer aquest servei de canguratge, que es comprometin a poder-ho 
estendre a altres serveis municipals i que per tant pugui gaudir la ciutadania de Sant 
Cugat que vulgui participar dels cursos d’orientació i de les sessions d’orientació del 
Servei d’Ocupació Municipal puguin gaudir d’aquest servei de canguratge. 
 
 . REGIDOR SR. VÁZQUEZ-DODERO, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: El 
grupo municipal del Partido Popular votará en contra de esta moción por entender 
que la cantidad que se ha recibido en la subvención tal y como se comentó en la 
Comisión Informativa justo valdría para llevar a cabo esa prueba piloto con este 
departamento del ayuntamiento, más adelante cuando conozcamos según se dijo en 
la Comisión Informativa el número de personas que disfrutan de este servicio podría 
estudiarse la posibilidad de extenderlo a otros departamentos, por eso nuestro voto 
será en contra. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Nosaltres 
votaríem a favor de la moció, en tot cas el que ens agradaria és que hi hagués una 
proposta per part de l’equip de govern, en tot cas potser de no concretar la proposta 
pel que fa al Servei d’Ocupació Municipal però sí la intenció o l’acord de l’equip de 
govern de promoure justament el facilitar aquesta conciliació, no només al Servei 
d’Ocupació com diu la moció sinó també en d’altres àmbits, i en tot cas fins i tot 
nosaltres estem d’acord en que es racionalitzi, en que es faci quan realment fa falta 
perquè en la Comissió Informativa també se’ns va explicar que en determinats 
esdeveniments que hi havia a la ciutat o cursos no s’havia fet ús d’aquest servei que 
existia, per tant nosaltres estem d’acord en que s’han de racionalitzar els diners de 
l’administració però també considerem que cal. Nosaltres creiem que en aquest punt, 
en aquesta moció, hi ha una situació difícil d’entendre; si en aquests moments ja hi ha 
una subvenció per tirar endavant aquest servei en el Servei d’Ocupació Municipal 
doncs jo crec que el més fàcil seria aprovar un acord de compromís, potser fins i tot 
més generalista, i no hauríem d’anar passant la moció de Ple en Ple o votar en contra 
d’una moció que al final es portarà a terme. En tot cas crec que ve més determinat 
per altres circumstàncies que no pas pel contingut de la moció. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: El nostre 
grup votarà a favor de la moció, compartim les paraules del Sr. Toni Ramon, recolzem 
totes aquelles propostes que ajuden a conciliar la vida laboral o aquella que està com 
diuen en castellà “en ciernes” que en aquest cas seria aquelles que tot formant-se 
poden portar a un lloc de treball i que en aquests moments de crisi és més necessari 
que mai, segurament un bon entès hagués pogut fer una moció el Ple passat en la 
que tots haguéssim estat d’acord. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. FORTUNY, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: Anunciar que el grup de Convergència i Unió votarà en contra de la proposta 
de canguratge vinculada al Servei d’Ocupació Municipal i passo a exposar-ne els 
motius. El grup de Convergència i Unió votarà en contra d’aquest canguratge vinculat 
al SOM per tractar-se d’un servei que ja es contempla en el projecte de promoció de 
la conciliació de la vida laboral, personal i familiar. En aquest sentit tots els grups 
tenen un informe que se’ls hi va lliurar en la passada Comissió Informativa.  
 
 Un projecte que com deia el Sr. Toni Ramon disposa d’una subvenció del 
COPEVO per un import de 7.070 €. L’objectiu d’aquest projecte va més enllà de la 
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proposta de la moció que avui la majoria dels grups voldran votar en contra i és que a 
partir de la concessió de beques assignades a partir de l’avaluació conjuntament amb 
Serveis Socials, aquest import, aquesta subvenció que hem rebut, podrà anar 
adreçada a cobrir canguratge en cas de tenir fills o filles menors en el mateix sentit 
que la moció d’Esquerra proposa, a més a més despeses de menjador escolar per 
aquells nens que per sort poden anar a dinar a casa seva i si el pare o la mare està 
fent aquest curs d’inserció i no els hi pot donar el menjar aquell dia doncs que es 
pugui pagar puntualment aquesta despesa de menjador; despeses de personal a 
domicili també per tenir cura de persones depenents, no estem parlant només de 
canguratge de nens petits sinó que també ens trobem en situacions -i així és com ho 
han detectat els tècnics del Servei d’Ocupació Municipal- de persones que han de 
tenir cura de gent gran i que no necessiten un cangur per a nanos sinó que el que 
necessiten és un treballador familiar per a tenir cura d’aquesta persona; i altres casos 
que en el procés d’aquesta experiència es puguin valorar. Els criteris que es tindran 
en compte són els nombres de fills menors de 16 anys, la situació familiar, famílies 
monoparentals o no i si existeix algun altre familiar que es pugui fer càrrec del nen o 
de la persona depenent, també es tindran en compte els ingressos mensuals, 
despeses en concepte de lloguer i la hipoteca, i la situació laboral, si és un aturat, 
treballador o el tipus de contracte i l’existència de discapacitat o no. 
 
 Els hi voldria recordar, també ho ha dit el Sr. Toni Ramon en la seva 
intervenció, que hi ha altres programes de l’ajuntament que sí que contemplen ja 
aquest servei de canguratge i també ho deia el Sr. Boix, que a vegades -l’altre dia ho 
comentàvem a la Comissió Informativa- no se n’havia fet ús per part de l’usuari tot i 
publicitar-la, i per tant en aquest sentit estaríem d’acord. Però sí que n’hi ha dos que 
s’estan utilitzant i que els mantindrem i que són totes les xerrades de “Dona i Salut” 
on sempre es posa un servei de canguratge i també tots els programes que estan 
seguint les famílies monoparentals, sense aquest programa de canguratge aquestes 
famílies no farien ús d’aquest servei. Per finalitzar comentar la necessitat real que 
aquest servei tindrà per part de la demanda dels usuaris. 
 
 Pel que fa a les formes polítiques no voldria entrar en detall en aquest tema 
però sí comentar que la moció es va debatre i es van presentar els informes en el 
fòrum on toca que és la Comissió Informativa, aquesta és la voluntat d’aquest equip 
de govern i fermament és la voluntat d’aquesta tinença d’alcaldia, de debatre les 
mocions, les declaracions institucionals o les propostes conjuntes en el si de la 
Comissió Informativa per intentar arribar al màxim consens i tenint en compte l’àrea 
que em toca en aquest moment defensar i no a corre-cuita, a cop de telèfon o unes 
hores abans del Ple, jo els hi pregaria si us plau que mantinguéssim aquesta manera 
de treballar. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Un mes 
entre un Ple i un altre jo no considero que sigui a corre-cuita Sra. Carmela Fortuny, 
em sembla que vostès si volien consensuar la moció, si vostès volen arribar a acords 
amb l’oposició i si vostès consideren que hi és el finançament, que volen tirar 
endavant la proposta, que en aquests moments no s’està realitzant, repetim, hi ha el 
finançament, existeix aquesta subvenció de 7.000 €, segurament hi hauríem d’aportar 
alguna cosa més per desenvolupar tot això que ens han dit que faran amb 7.000 €, 
doncs si vostès volien consensuar-ho han tingut un mes de temps, no ens poden dir 
que hem anat a corre-cuita Sra. Fortuny, hem retirat la moció fa un mes perquè 
vostès poguessin parlar amb nosaltres, perquè vostès poguessin trobar les vies de 
tirar-la endavant i perquè vostès poguessin fer un text que segurament hagués 
comptat amb el suport de tots els regidors d’aquest Ple i hagués pogut estar una 
declaració institucional. 
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 Estem parlant d’un servei que passarà primer per uns criteris d’adjudicació de 
serveis socials, per tant estem complicant encara més la vida de persones que estan 
en recerca de feina en aquests moments, en una situació delicada, i a més a més 
tampoc tenen en compte o jo crec que l’equip de govern no és conscient que en 
aquests moments s’estan destruint llocs de treball a totes les capes socials, no 
només en persones o en unitats familiars amb risc d’exclusió social, en aquests 
moments s’estan destruint llocs de treball, repeteixo, en totes les capes socials, i per 
exemple simptomàtic és que comencin a créixer les contractacions a tot Catalunya, 
segurament el turisme és una part important de l’augment d’aquestes contractacions 
però que a Sant Cugat ens continuen baixant. Per tant no entenem la seva actitud, 
sincerament, nosaltres hem estat al govern i li asseguro que les nostres formes eren 
força, força diferents. No m’agradaria pensar que la majoria absoluta comença a 
donar els fruits d’aquestes actituds però els hi asseguro que si volen cercar els 
acords amb l’oposició els trobaran; nosaltres vam retirar la moció fa un mes justament 
per donar aquest temps i el que no ens pot dir és que ara anem a corre-cuita o amb 
trucades d’últim moment, em sembla que retirar la moció fa un mes per ara arribar a 
un acord quan vostès es van comprometre per part del portaveu i per part de vostè 
mateixa a arribar a aquest acord per poder-la aprovar, tant amb mi com amb el nostre 
portaveu, ens sembla que no justifica la seva actitud i posició avui en aquest Ple. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. FORTUNY, DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: Sr. 
Ramon, no consensuarem mocions de serveis que ja estan planificats, consensuem 
mocions per coses que queden pendents, coses a millorar o declaracions 
institucionals que vulguem pel bé social de la nostra ciutat. 
 
 D’altra banda, li asseguro que estem treballant intensament per l’agilitat dels 
serveis socials, per tant li pregaria que no posés en dubte que en aquest sentit això 
també anirà ràpid. 
 
 Pel que ha comentat de la majoria absoluta, li posaré un exemple, no se’ns ha 
pujat al cap la majoria absoluta, avui hi ha tres mocions que s’han convertit en 
declaracions institucionals, això realment no és que se’ns pugi al cap la majoria 
absoluta, això són ganes de treballar en grup, de treballar en equip pel bé de la ciutat 
i ganes de consens. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:       9 (PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra: 16 (CiU i PP) 
Abstencions:       0 
 
 6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS PER MILLORAR I POTENCIAR ELS SERVEIS DE 
MANTENIMENT DE LA NOSTRA CIUTAT. 
 
 La ciutadania de Sant Cugat i les associacions de veïns en general denuncien 
la manca progressiva del manteniment a Sant Cugat en els darrers anys, tant al 
centre com als districtes. 
 
 En els districtes, aquesta sensació de deixadesa permanent és encara més 
evident i, al mateix temps, s’incrementa el desànim davant del baix nivell de resposta 
obtingut de l’ajuntament davant de les denuncies i veuen com els problemes 
s’eternitzen. 
 
 Tenim una ciutat envejable en molts aspectes, és cert, però aquesta deixadesa 
és cada vegada més evident i malauradament empobreix la imatge de Sant Cugat. 
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 Els problemes i deficiències detectades són moltes però podríem agrupar-les  
en els següents àmbits: 
 
• Paviment (asfaltat i voreres) 
• Carrers de terra (esvorancs i pols) 
• L’arbrat (reg i neteja de males herbes dels escocells) 
• Il·luminació (reposició de bombetes o focus, mecanismes d’encendre/apagar) 
• Papereres (periodicitat de la neteja i buidat) 
• Clavegueram (grau d’obturació, fugues i males olors) 
• Bancs i jocs infantils (manteniment actiu i preventiu com repintat i substitució 

d’elements perillosos) 
• Neteja de la via pública (periodicitat irregular o absència)   
• Senyals de tràfic horitzontals (pintura poc duradora i repintat de stops i límits de 

velocitat) 
• Reixes i embornals de recollida d’aigües pluvials (absència de neteja regular o 

retirada de brossa desprès d’aiguats) 
• Rieres (neteja i vigilància d’abocaments, focus del mosquit tigre en tolls per 

basaments incontrolats)  
• Marquesines en parades d’autobusos (brutícia en bancs i altres components) 
• Etc...etc...    
 
 La segona queixa més generalitzada és la lentitud en l’arranjament del 
problema, per exemple: un fanal que no funciona (dues setmanes), una vorera 
impracticable pels panots trancats (mesos), eliminar la vegetació “generosa” al 
escocells dels arbres (fins un any), males olors en rieres o clavegueram (mesos o 
anys), i així un llarg etc. 
 
 En el rànquing de queixes li segueix el temps necessari per obtenir resposta 
quan un ciutadà denuncia un problema de manteniment. En alguns casos no rep ni la 
resposta. 
 
 La impressió general és que el servei de manteniment és insuficient i la 
seva gestió és molt millorable. 
 
 Per tot això proposem al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
 Primer.- Convocar urgentment reunions de treball, allà on no hi hagi un grup de 
treball creat (districtes) amb associacions veïnals i entitats implicades per recollir les 
seves opinions, queixes, i idees que, conjuntament amb la informació de que ja 
disposa Serveis Urbans, i establint una periodicitat d’aquetes, permeti completar la 
identificació de les necessitats i tasques de manteniment corresponents, així com 
detectar preventivament les incidències. 
 
 Segon.- Redacció i aprovació d’un Pla Director de col·lectors d’aigües 
residuals i pluvials, que inclogui un mapa del subsòl i l’estat de les instal·lacions, 
defineixi les prioritats i quantifiqui econòmicament les diferents accions. 
 
 Tercer.- Crear un Pla d’Acció de manteniment de la ciutat, on figuri la 
planificació d’aquest indicant zones, tipus d’instal·lació o equipament, actuacions i 
periodicitat de cada acció. 
 
 Quart.- Presentar el Pla d’Acció, abans de la seva aprovació al Ple, als 
Consells de Districte i fer arribar una copia a les associacions i entitats. La seva 
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implicació en el seguiment serà ben de segur una bona eina per millorar i avaluar la 
seva gestió. 
 
 Cinquè.- Aquest Pla d’Acció s’integrarà en els plecs de clàusules de les 
concessions dels diferents manteniments de la ciutat i en les directrius de 
funcionament de les brigades municipals. 
 
 Sisè.- El Pla contemplarà la creació d’una comissió de seguiment que avaluarà 
el seu desplegament, els problemes denunciats, el nivell de resposta i la actuació 
necessària.  
 
 Setè.- Millorar el servei d’atenció al ciutadà per aconseguir donar una resposta 
als seus escrits en un termini de temps que no superi els deu dies.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 (En aquests moments el regidor Sr. Massanés dóna lectura a l’anterior 
moció). 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: En 
primer lloc deixi’m mostrar la satisfacció meva i d’aquest grup de dirigir-nos al Sr. 
Massanés com a regidor d’aquest Ple de l’Ajuntament per una doble satisfacció, la 
personal perquè sabem que s’ho mereix i que ho farà molt bé, i una altra perquè 
sabem que hi ha un altre independentista en aquest Consistori, realment no sabem 
quants n’hi ha, sabem que n’hi ha uns quants, però de declarats, declarats, tres, però 
estic segur que anirem avançant. 
 
 Respecte a la moció que és el tema que ens ocupa, nosaltres votarem a favor, 
el que sí voldríem fer són uns matisos i una mica posar el to que com a grup intentem 
posar a les nostres posicions. Per una banda no acabem de compartir el to a vegades 
catastròfic de visió de la ciutat, nosaltres creiem que a vegades amb unes crítiques 
molt acurades i molt dirigides sustentem millor l’atenció de la ciutadania més que amb 
grans crítiques que a vegades es poden perdre amb un cert tremendisme. Certament 
en el darrer observatori sociològic de la ciutat, en la seva pàgina 30, on es demana 
als ciutadans la valoració d’aspectes concrets de la ciutat, realment tan sols 
suspenen el trànsit i l’espai per aparcar cotxes que és una mica el que hem intentat 
arreglar abans amb la moció, i el que és l’estat general de la ciutat treu un 7 de nota 
mitjana. 
 
 Això evidentment no treu a que bona part de les crítiques que el grup 
d’Iniciativa fa són absolutament reals, jo li he de confessar que des de fa 2 anys que 
sóc regidor, una de les coses que més m’ha sorprès desagradablement de 
l’administració és la seva lentitud, i això que vostès denuncien aquí és absolutament 
real. A vegades és desesperant el temps que passa entre la detecció d’un problema, 
bé sigui denunciat per un ciutadà, bé sigui denunciat per qualsevol grup polític i la 
seva solució, és desesperant. Aleshores s’hauria de posar-hi solució i malgrat anem a 
favor sí que creiem que en les seves propostes d’acord vostès plantegen la creació 
per una banda de reunions de treball, d’un Pla Director, d’un Pla d’Acció i d’una 
Comissió de seguiment del Pla d’Acció que, sincerament, malgrat ser formalment molt 
correctes, vista l’experiència i lentitud dels procediments aquí ens podem eternitzar i 
els problemes dels veïns i les mancances de la ciutat que són obres inacabades, per 
exemple després nosaltres farem una proposta perquè el Parc Ramon Barnils que 
portem tres mesos perquè s’arrangi i continua estant com està, etc., etc., molts llocs, 
creiem que d’aquesta manera segurament ho alentiríem, li diem també ben 
sincerament, creiem que dins l’espai de la Comissió Informativa de Serveis Urbans la 
nostra experiència és que s’ha desenvolupat en un clima positiu i de treball i des 
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d’allà nosaltres creiem que podrem incentivar absolutament la solució d’aquests 
problemes i en tot cas continuar amb la seva denúncia. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Havent escoltat al Sr. Massanés en l’exposició de motius de tota aquesta 
moció et trobes que és una mica catastrofista, et trobes un Sant Cugat immers en el 
caos, a vegades ho pot semblar però no sempre és així, jo crec Sr. Massanés que ve 
trepitjant molt fort però si vostè es posa a analitzar una mica veurà que hi ha coses de 
les que vostè demana que estan fetes, n’hi ha d’altres que estan a la nostra disposició 
i les podem demanar, i n’hi ha d’altres que realment sí que són problemàtiques 
perquè l’administració malauradament és lenta, tenim un problema gran, per exemple 
en l’enllumenat vostè diu dues setmanes, doncs depèn, potser a vegades és un mes 
però jo crec que si tu vols que no funcioni una cosa crea una Comissió o comença a 
crear o generar més grups de treball. Un àmbit com és el de Serveis Urbans 
necessita una resposta ràpida. El meu grup el que ha vist és que amb la presentació 
d’aquesta moció està molt elaborada i sembla més bé quasi una moció adreçada cap 
els districtes perquè és ben cert que a segons quins districtes, jo li puc parlar pel de 
Mira-sol i les Planes que és als que assisteixo jo, sí que he comprovat que passen 
aquest tipus de mancances i potser hauríem d’intentar centrar als grups de treball que 
tenim als districtes per intentar accelerar-ho més. A la nostra ciutat, a Sant Cugat, sí 
que veus que hi ha caos, ara en aquests moments podríem imputar una mica amb 
totes aquestes qüestions d’obres als diners que ens han arribat del Govern central. Jo 
crec que en aquest moment que estan a punt d’acabar-se segons quines obres jo la 
deixaria una mica aparcada en aquest sentit. La iniciativa per a nosaltres és molt 
bona, crec que és una mica extemporània en aquest sentit perquè en aquest moment 
sí que tenim una mica de caos a Sant Cugat però no per mancances d’obres sinó 
potser per excés d’obres que hem de fer. Per altra banda quan vostè comenta de fer 
tots els plecs de condicions a través d’aquests equips pensi que els Plecs de 
condicions qui ho han de fer són els professionals, els tècnics, i una altra cosa és que 
els grups de l’oposició puguem assistir als concursos, però els plecs de condicions 
qui els ha de fer són els tècnics. Una altra cosa des del nostre punt de vista és que 
per exemple vostè en l’apartat segon quan ens comenta el Pla de col·lectors, sàpiga 
que això està fet, i segons se’ns va informar està actualitzat, una altra cosa és que 
nosaltres el demanem. Aquesta moció el nostre grup s’abstindrà en ares a esperar 
que acabin les obres del Govern central, això sí, jo demanaria que totes aquelles 
petites o múltiples queixes, que això sí que passa, però més que en Serveis Urbans 
jo ho he detectat en d’altres departaments de l’ajuntament, la resposta no és ràpida, 
vam portar relativament fa poc temps una queixa, una instància d’una veïna de Mira-
sol, ho recordaran vostès, que feia tres anys que havien acabat l’asfaltat, 
l’arranjament dels carrers, i encara havia quedat a mitges. Crec que per part de 
Serveis Urbans, si haguéssim de posar una nota li donaríem un aprovat, però tampoc 
per tirar coets, però nosaltres, el nostre punt de vista seria en aquest moment una 
abstenció amb la moció que vostès presenten. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: En primer lloc també en nom del nostre grup donar la benvinguda al 
Sr. Massanés, la seva vinguda també ens té contents perquè hi ha una persona més 
que creu, tot i que la Sra. Regidora també ho creia, per tant no n’hem perdut cap, que 
pot haver-hi un govern progressista i d’esquerres i catalanista a Sant Cugat, per tant 
no sé quants som però aquí en tenim un més. 
 
 Després d’aquesta petita introducció dir-li que jo no defensaré la moció 
respecte a la companya del Partit Popular, ni del company d’Iniciativa, ja ho farà ell. 
En qualsevol cas els districtes ara i de moment són de Sant Cugat, per tant quan 
estem parlant dels districtes estem parlant de la nostra ciutat. 
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 En tot cas, benvolgut Jaume, ara comença el ribot, ja fa estona que també ha 
passat el ribot de la majoria absoluta, totes aquelles mocions que cerquen 
participació i la creació de diferents taules mai es vota a favor, i amb majoria absoluta 
de Convergència i Unió la tomba. Ja ho ha dit abans la Tinent d’Alcalde, no donarem 
suport a serveis contractats, etc., per tant jo no sé què passarà però suposo que 
vostès votaran en contra. 
 
 En qualsevol cas aquesta moció també podria lligar amb la que Iniciativa va 
presentar en l’anterior Ple sobre la taula de residus, jo crec que és un conjunt de 
mocions que el que cerquen és que hi hagi una major participació per encerclar 
també els concessionaris del propi ajuntament i cercar la seva feina. També lliga amb 
la moció que nosaltres vam realitzar sobre la transparència en l’adjudicació de 
contractes i el seu seguiment que el que cerca és una vegada que s’hagin realitzat 
aquestes adjudicacions que hi hagi un seguiment de totes les empreses que presten 
els serveis.  
 
 Vostès saben que no és el més important però és definitiu fer el seguiment 
d’allò que es paga, i segurament part del que aquí posa el Sr. Massanés, i gent que 
també està al públic que coneix perfectament com funciona aquestes deficiències, 
estaran amb nosaltres que el que s’ha de fer és seguir tant a l’ajuntament, 
directament, la prestació directa com l’externalitzada, que es realitzi. 
 
 Nosaltres evidentment li donarem suport, creiem que és necessari que es 
realitzin aquestes taules de seguiment dels contractes, que hi hagi participació 
ciutadana per part dels veïns i veïnes, en aquest cas parlàvem dels districtes, doncs 
també en els districtes, però també des dels regidors, i el que creiem és que 
últimament segurament la llibreta del Sr. Alcalde està de vacances i allò que a 
vegades vostè deia que solucionava veig que no ho soluciona, o al menys a la 
Floresta, Mira-sol, les Planes la llibreta fa temps o anys que no la veuen. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. PARAIRA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CiU: Sr. Massanés en primer lloc vull donar-li la benvinguda al consistori municipal 
però lamento que s’estreni amb aquesta moció que tracta d’un tema complex però 
prioritari pel govern de la ciutat ja que m’hagués agradat poder-li explicar i situar-lo 
abans que presentés aquesta moció. El manteniment d’una ciutat no s’acaba mai, 
però tampoc s’improvisa realitzant-lo com vostè deixa entendre en la seva moció. És 
impensable que sigui possible gestionar tots els temes als que fa referència en la 
seva moció sense una organització i una planificació prèvia al darrera. Hi ha moltes 
persones implicades en aquesta planificació i en la pròpia execució del manteniment 
a tots els nivells i em sap greu la insinuació de manca de professionalitat o de 
desordre que es pot desprendre de la lectura de la moció. No estem d’acord en la 
percepció tan negativa que fa de l’estat del manteniment de la ciutat, i creiem que no 
s’ajusta a la percepció i a la realitat de la majoria de ciutadans i ciutadanes de la 
nostra ciutat. Evidentment queda molta feina a fer, sempre quedarà molta feina a fer, 
perquè el manteniment no s’acaba mai, i és cert també que a vegades els 
esdeveniments del dia a dia no ens deixen complir amb la nostra programació, però 
això tampoc vol dir que no tinguem un full de ruta o uns objectius fixats. També 
m’agradaria que quedés clar que estic segura que totes les àrees implicades en el 
manteniment d’una ciutat, de totes les ciutats, independentment de com estiguin 
organitzades, són les primeres que patim la preocupació i, per què no dir-ho, a 
vegades també la frustració de no poder actuar a tot arreu o amb la celeritat que ens 
agradaria, però depenem d’uns pressupostos que és en gran part el límit de les 
nostres actuacions també. Disposem d’uns recursos i uns mitjans i d’acord amb 
aquests estic segura que tots actuem el millor que podem. 
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 Fent referència concreta a alguns temes que vostè fa referència en la moció li 
he de dir que ja fa anys que fem reunions específiques d’aquest tema en els diferents 
grups de treball dels districtes i tot i la seva percepció crec que la majoria funcionen 
prou bé. Ens importen molt les aportacions que es fan i els temes que es tracten tant 
en aquests grups com en les reunions que tenim amb d’altres associacions de veïns i 
representants d’altres parts de la ciutat així com les aportacions i queixes que ens 
pugui fer un ciutadà a nivell individual. 
 
 Com ja s’ha dit, algunes coses de les que vostè demana en aquests moments  
ja existeixen; tenim un Pla director de clavegueram, tenim un Pla director 
d’enllumenat, en les diferents concessions quan es fan el Plecs de clàusules en el 
seu desplegament hi ha implícit un pla d’acció on hi ha establertes les freqüències, 
les actuacions, la periodicitat, en fi, moltes coses de les que hi ha en els acords que 
vostè parlava que algunes les estem fent i altres ja estan fetes. 
 
 És cert però que segur que podem millorar i li reconec que en alguns aspectes 
no estem del tot satisfets i crec que és bo que així sigui perquè sempre tenim un 
esperit de superació i intentem fer la feina millor. Per exemple com han comentat 
alguns de vostès és cert que a vegades alguns temps de resposta pel que fa a 
algunes instàncies i queixes que ens fan arribar els veïns no responem tot el ràpid 
que el veí esperaria i això a vegades crea malestar. Des de la nostra àrea al menys 
hem intentat reorganitzar-nos, no arran d’aquesta moció presentada sinó que fa un 
parell de mesos vam fer un replantejament a veure si aconseguíem respondre més 
ràpid als ciutadans i treballar pel bé de la ciutat. 
 
 Entenc que la presentació d’aquesta moció avui per part de vostè és fruit de la 
il·lusió i de les ganes de treballar que té en aquesta nova responsabilitat que avui 
inicia, però tot i quedant-me amb el sentit més positiu de la mateixa li demanaria Sr. 
Massanés que la retirés i ens donés l’oportunitat de dialogar, d’explicar-nos i 
d’informar-lo de tot el que es fa des de les àrees implicades en el manteniment de la 
ciutat i així poder arribar tots junts al consens necessari per anar avançant cada dia. 
Si no la vol retirar li anuncio amb tota la cordialitat que el nostre vot serà contrari. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Jo ja sé que tinc un temps de resposta una mica limitat però com que haig de 
respondre a quatre bandes demano una mica més de temps. Senyors d’Esquerra 
Republicana jo no parlo d’enquestes que hagin sortit, ni de resultats, ni de 
tremendisme, res d’això, jo parlo de realitats contrastades. Per exemple fa pocs dies 
vam estar inaugurant uns habitatges pels joves a l’Avinguda Baixador de Valldoreix i 
justament al davant hi ha una farmàcia que si vostès parlen amb la directora de la 
farmàcia diu que ja no sap què fer per avisar a l’ajuntament perquè han desaparegut 
des de fa mesos les reixes del desaigua de les bandes reductores de velocitat, que 
ella ha hagut d’assistir a més d’una persona que ha ficat el peu a dintre, no estic 
parlant de tremendisme, estic parlant d’una senyora professional i que ningú li fa cas. 
Jo invito que al sortir d’aquí anem pel carrer Santiago Rusiñol fins el Torrent de la 
Bomba i qui tingui valor que posi la mà dins de la paperera que hi ha allà, i ho dic així 
de clar, que tingui valor. 
 
 Benvolgut Sr. Grangé, quan hi ha un compromís hi ha un seguiment i mai s’ha 
de tenir por de fer un seguiment de les coses, crear les comissions necessàries i 
demanar el recolzament que sigui, jo no tinc cap por en fer seguiment dels temes. 
 
 Quan a la Sra. Rodríguez del PP li diré que es nota que vostè fa anys va ser 
regidora de Serveis Urbans i li ha quedat aquell esperit de defensar aquesta 
regidoria, cosa que no li critico. Vostè diu que hi ha coses que estan fetes com el 
clavegueram, doncs bé jo vull veure aquest Pla de clavegueram perquè encara tinc a 
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la retina o en la memòria com en les urbanitzacions d’alguns districtes van ser els 
veïns els qui van evitar que en un carrer es posés dues vegades la cloaca i per a més 
INRI ja existia la cloaca en aquest carrer. Jo ja sé que els plecs de condicions els han 
de fer els tècnics però jo dic que simplement aquests plecs de condicions en el cas 
que hi hagués un Pla director hauria d’anar en paral·lel. Perdoneu si em deixo alguna 
cosa però ja se sap amb les presses passa el que passa. 
 
 A la Sra. Paraira li haig d’agrair les seves paraules, és veritat, jo la faig amb 
il·lusió aquesta moció, amb la il·lusió de veure que les coses es poden fer d’una altra 
manera i ja li anuncio que deixarem aquesta moció sobre la taula esperant que hi hagi 
un monogràfic per parlar d’aquest tema o en la pròxima Comissió Informativa, però 
repeteixo, no estic parlant de catastrofisme, no estic parlant de falta de realitat sinó 
que jo estic parlant de coses que en aquest moment ja porten anys en mal estat i que 
els veïns s’estan queixant, i és per això que al final del Ple repartiré un reportatge que 
he fet jo trepitjant territori amb una col·lecció de fotografies del centre i dels districtes 
perquè no estic parlant solament dels districtes, també estic parlant del centre, per 
tant jo si els hi sembla bé després del Ple els oferiré aquest CD-rom on hi ha un 
reportatge fotogràfic on es demostren les deficiències que no són d’ara, no són d’una 
setmana, algunes són d’anys. Per tant, rectifico, deixem sobre la taula la moció. 
 
 (La present moció fou deixada damunt la taula). 
 
 7.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUiA i ERC PER TAL QUE 
L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS DESENVOLUPI POLÍTIQUES 
ACTIVES ADREÇADES AL COL·LECTIU LESBIÀ, GAI, TRANSSEXUAL I 
BISEXUAL. 
 
 EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
 El 28 de Juny es celebra arreu del territori català i del món el Dia Internacional 
de l'Alliberament i Orgull Lesbià, Gai, Transsexual i Bisexual. Aquest dia ha 
representat i representa un dia important per al col·lectiu Lesbià, Gai, Transsexual i 
Bisexual (LGTB), el qual ha vingut lluitant i defensant la igualtat i el respecte des de la 
restauració democràtica. 
 
 Durant els últims temps hi ha hagut canvis legislatius importants per tal que els 
i les homosexuals puguin contraure matrimoni així com adoptar nens i nenes, la qual 
cosa ha significat el reconeixement legal d'una realitat existent. La diversitat sexual 
és, doncs, una realitat evident que queda reflectida en la diversitat de les famílies que 
existeixen en la nostra societat. 
 
 Aconseguida aquesta igualtat legal, però, hi resta molt camí per recórrer. Així, 
és evident que el col·lectiu lesbià, gai, transsexual i bisexual (LGTB) encara no ha 
aconseguit la igualtat social. Mostra d'això, tenim diversos indicadors com són 
l'homofòbia, la discriminació laboral, la invisibilització del col·lectiu (especialment la 
de les lesbianes, doblement marginades com a dones) o el bulling a les aules, entre 
d'altres. 
 
 D'aquesta forma, queda palès que tot i que s'ha fet molt per tal d'aconseguir la 
igualtat legal encara resta aconseguir la igualtat social, com una assignatura pendent 
de respecte a l'hora de construir i reconèixer una societat diversa i tolerant, on tots els 
ciutadans i ciutadanes puguin sentir-se plenament còmodes i lliures. 
 
 Sant Cugat, com a ciutat tolerant i oberta, ha de ser pionera a l'hora de 
promoure aquest respecte i tolerància per un col·lectiu present també a la nostra 
ciutat. 
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 Per les raons exposades, els Grups Municipals d’ICV-EUiA i ERC 
proposen al Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès l'adopció dels 
següents acords: 
 
 1. Endegar des de l’Ajuntament de Sant Cugat les accions pertinents, amb la 
Taula d’Igualtat, per tal que es visualitzi i normalitzi davant la ciutadania les diferents 
opcions sexuals. 
 
 2. Crear un protocol d’actuació als centres públics d’ensenyament davant els 
casos d’assetjament escolar per raons d’orientació i/o identitat sexual. 
 
 3. Que l’Ajuntament es personi com acusació particular en els casos de 
violència causada per LGTBfòbia. 
 
 4. Penjar a la façana de l’Ajuntament el dia 28 de juny, Dia Internacional de 
l’Alliberament i Orgull LGTB, la bandera de l’Arc de Sant Martí, símbol de la llibertat i 
la convivència pacífica. 
 
 5. Declarar Sant Cugat ciutat lliure d’LGTBfòbia. 
 
 6. Traslladar els següents acords a la resta d’administracions competents. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: S’ha presentat una moció alternativa per part del 
grup de Convergència i Unió que defensarà la Sra. Pellicer. 
 
 - MOCIÓ ALTERNATIVA DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU A LA 
PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUiA I ERC PER TAL QUE 
L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS DESENVOLUPI POLÍTIQUES 
ACTIVES ADREÇADES AL COL·LECTIU LESBIÀ, GAI, TRANSSEXUAL I 
BISEXUAL. 
 
 EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
 El 28 de juny es celebra arreu del territori català i del món el Dia Internacional 
de l’Orgull Lesbià, Gai i Transsexual. Aquest dia representa un dia important per al 
col·lectiu Lesbià, Gai i Transsexual (LGT), el qual ha vingut lluitant i defensant la 
igualtat i el respecte des de la restauració democràtica. 
 
 Durant els últims temps hi ha hagut canvis legislatius importants que ha 
significat el reconeixement legal d'una realitat existent. La diversitat sentimental és, 
doncs, una realitat evident que queda reflectida en la diversitat de les famílies que 
existeixen en la nostra societat. 
 
 Aconseguida aquesta igualtat legal, però, hi resta camí per recórrer. Així, és 
evident que el col·lectiu lesbià, gai, i transsexual (LGT) encara no viu en peu d’igualtat 
en el dia a dia. Mostra d'això, tenim diversos indicadors com són l'homofòbia, la 
discriminació laboral, la invisibilització del col·lectiu (especialment la de les lesbianes, 
doblement marginades com a dones) o el bulling a les aules, entre d'altres. 
 
 Tenim, doncs, aquesta igualtat social, com una assignatura pendent de 
respecte a l'hora de construir i reconèixer una societat diversa i tolerant, on tots els 
ciutadans i ciutadanes puguin sentir-se plenament còmodes i lliures. 
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 Sant Cugat del Vallès, com a ciutat respectuosa, oberta i que aposta per la 
convivència i la cohesió social, vol promoure aquest respecte i tolerància per tots els 
col·lectius. 
 
 Per les raons exposades, el Grup Municipal de CiU proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès l'adopció dels següents acords: 
 
 1. Continuar treballant des dels diversos serveis municipals, les accions 
pertinents, per atendre i actuar des del òrgans oportuns d’atenció social, mediació i 
prevenció, davant actes de discriminació per orientació sexual o identitat de gènere. 
 
 2. Seguir vetllant per l’aplicació del protocol d’actuació que dicta la Generalitat 
de Catalunya des dels centres d’ensenyament i serveis públics davant els casos 
d’assetjament escolar (bulling) per raons d’orientació i/o identitat de gènere. 
 
 3. Incloure en la programació de polítiques socials, activitats de sensibilització 
per promoure el respecte i tolerància a tots els col·lectius. 
 
 4. Fer palès a través d’aquesta moció o altres accions públiques, que 
l’ajuntament es compromet amb la igualtat i la convivència entre tots els ciutadans, 
sigui quina sigui la seva orientació sexual o identitat de gènere. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 
 

 . REGIDORA SRA. PELLICER, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: El 
nostre grup presenta una moció alternativa ja que no es va poder debatre ni es va 
presentar en el marc on nosaltres normalment debatem les mocions que és la 
Comissió Informativa. Els hi hem de dir per començar que Convergència i Unió està 
d’acord amb els motius que porten a fer aquesta moció però no amb les accions que 
vostès proposen. 
 
 En primer lloc ens demanen que en la Taula d’Igualtat es visualitzi i es 
normalitzi les diferents opcions sexuals; en aquests moments -i vostès ho saben- no 
existeix una Taula d’Igualtat ni tenim projecte de formar-la ja que en el seu lloc tenim 
una Comissió per la lluita contra maltractaments i la violència domèstica en que estan 
representades les diferents institucions que treballen a Sant Cugat en el tema 
d’atenció a la víctima, Mossos, serveis socials, metges, CAP, infermeres, policia 
municipal, ....., educació, sanitat, etc., en la que qualsevol cas o tendència que es 
detecta es prenen les mides que es creuen necessàries i en el cas que hi hagués, 
que no ha estat el cas, al menys en el temps que jo porto de regidora, i que hi hagués 
algun cas detectat degut a la seva orientació sexual, lèsbic, gai o transsexual, tal com 
ho hem fet en col·lectius de gent gran ara fa dos anys, o en col·lectius de menors 
l’any passat, hem actuat en conseqüència. 
 
 El segon acord que ens proposen és que creem un protocol d’actuació en els 
centres públics; hem de dir-los-hi que aquest protocol ja existeix, és obligatori als 
centres i l’implanta la Generalitat, com a molt podem vetllar perquè aquest protocol es 
compleixi i així ho estem fent i això ho hem posat en la nostra moció alternativa. 
 
 En el tercer acord ens diuen que l’Ajuntament es presenti com a acusació 
particular en els casos de violència causada per la LGTBfòbia; suposem que en lloc 
d’acusació particular -que no seria jurídicament possible ja que només la poden 
presentar les víctimes directes- volen dir acusació popular, que la pot exercir 
qualsevol ciutadà o institució. Dir-li que el nostre ajuntament, com fa la majoria, 
dipositem la nostra confiança institucional en el Ministeri Fiscal que és qui ha d’exercir 
l’acció penal en cas de delictes greus. 
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 En el quart acord plantegen el fet de penjar la bandera de l’Arc de Sant Martí a 
la façana, i l’ajuntament de Sant Cugat té com a costum consolidat tenir penjades les 
banderes estrictament oficials, o sigui que aquest acord tampoc seria possible. 
 
 Aprofitem la seva moció per posar sobre la taula algunes de les accions que ja 
estem fent i algunes noves que creiem que poden ajudar a la comprensió envers el 
col·lectiu lesbià, gai i transsexual. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: La 
majoria absoluta tornarà a passar per damunt d’una altra moció de l’oposició i 
casualment també és el mateix àmbit de Polítiques Socials. De nou presentàvem 
aquesta moció perquè l’any passat ens varen presentar una alternativa on el principal 
acord era vetllar activament pel respecte dels drets individuals de les persones, que 
per ser un ajuntament democràtic només faltaria que no vetlléssim activament pel 
respecte dels drets individuals de les persones i així els hi vam dir en aquell moment. 
 
 De nou la presentem, de nou hi ha una incomoditat absoluta en el grup de 
Convergència i Unió per aquesta moció que és totalment tolerant, oberta i inclusiva, 
com així descrivim nosaltres Sant Cugat en la part expositiva, quan vostès només ho 
fan com una ciutat respectuosa, és una diferència important de les dues parts 
expositives, de “tolerant i oberta” passem només a “respectuosa”. 
 
 En la moció vostès d’entrada ja treuen, exclouen, un dels col·lectius dels quals 
nosaltres parlem, parlem del col·lectiu LGTB, lesbià, gai, transsexual i bisexual, i 
vostès l’última lletra ja l’han retirada en la segona moció alternativa, perquè primer 
teníem una moció alternativa on sí que sortia aquest col·lectiu però ara ja no. 
 
 A més a més en la part expositiva, una cosa preocupant també de la seva 
moció és que als canvis legislatius importants no en fan cap mena de referència, i 
nosaltres sí que ho fèiem; que puguin contraure matrimoni, així com adoptar nens, és 
una realitat que és així encara que no els hi agradi, i per tant també ens preocupa que 
no apareguin aquests canvis.  També la “diversitat sexual” és modificada per 
“diversitat sentimental”, són totes aquelles coses que veiem realment les orientacions 
clares dels grups d’esquerra i del seu grup, i nosaltres no entenem tots aquests 
canvis. 
 
 Tampoc entenem com igualment no hi ha hagut cap mena d’intent d’esmenes 
ni d’arribar a acords, i jo ja els hi dic que jo faig propostes, fem oposició, moltes 
vegades som propositius, des del grup municipal d’Esquerra Republicana a vegades 
som molt crítics però el que sí els hi puc garantir és que no mosseguem, ni per telèfon 
ni a la curta distància, els hi puc garantir, o sigui que ens poden trucar que no passa 
absolutament res. 
 
 Pel que fa a les nostres propostes anaven molt orientades al que és la 
visualització i la normalització del col·lectiu, a més a més darrerament ha aparegut un 
informe, la setmana passada concretament es va presentar a Secretaria General de 
Joventut un informe sota el títol de “Transitant per les fronteres del gènere, 
estratègies, trajectòries i aportacions de joves trans, lesbianes i gais” on l’informe 
critica severament l’heterocentrisme on estem tots establerts, on la societat projecta 
un imaginari sense homosexualitat, on reivindica que des de les escoles és necessari 
anar més enllà d’aquests protocols que marca la Generalitat -per sort marca la 
Generalitat perquè sinó ja veiem que l’Ajuntament de Sant Cugat no els efectuaria- i 
ens sorprèn també que mesures concretes de normalització i visualització dels 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  15.06.2009                    pàg. 20 

 
ESBORRANY ACTA 

col·lectius no quedin recollides en la seva moció, per tant no podem recolzar de cap 
manera aquesta moció que sí que hagués recolzat amplis regidors de l’oposició, el 
grup d’Iniciativa evidentment com a proposant igual que Esquerra Republicana però 
també el grup del PSC com així m’ho ha fet saber i com així m’han fet saber que en 
futures ocasions se sumaran directament ja a la capçalera de la moció. 
 
 Pel que fa al tema de la bandera per a nosaltres és una cosa purament 
simbòlica, com qualsevol bandera, és posicionar la ciutat a favor i en defensa 
d’aquests col·lectius, posicionar la ciutat cap a la normalització, posicionar la ciutat 
com s’han posicionat altres ciutats on vostès tenen també representació i en algunes 
majoria, i l’excusa de banderes no oficials li haig de dir que hem vist al balcó de 
l’Ajuntament banderes estrangeres com és la bandera del Polisari quan tenim els 
nens i nenes sahrauís a la nostra ciutat, per tant això no entenc que sigui cap excusa, 
i a més a més des d’un grup independentista com és el nostre veiem cada dia la 
bandera espanyola al balcó de l’ajuntament, per tant no entenem tampoc aquesta 
excusa. 
 
 Sí que li demanaria si us plau, quan vostès fan uns acords on parlen de 
“continuar treballant” m’agradaria que ens expliqués “continuar treballant” amb quines 
propostes de visualització, de normalització i de treball per la igualtat del col·lectiu 
LGTB, aleshores si fos així entendríem correcte aquest “continuar treballant”. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Veig que aquest any per part de Convergència i Unió a l’hora de 
presentar la moció alternativa no els hi ha fet urticària com va passar l’any passat i 
han posat el nom complert. Per part del nostre grup ens abstindrem perquè 
considerem que si pretenem la igualtat de tracte aquest tipus d’actuacions de celebrar 
un dia en concret és fer una discriminació amb la normalitat de tracte que és el que 
s’ha de seguir. Hi ha un grup de persones que tenen una condició personal i que 
forma part de la seva intimitat personal, per tant des del grup municipal Popular ens 
abstindrem en aquest sentit donat el cas que si tu vols tenir que no hi hagi cap tipus 
de diferenciació o de discriminació el millor és no posar un dia perquè hi hagi la 
celebració en concret perquè llavors també ens podríem replantejar quin dia es 
celebra el dia dels heterosexuals perquè llavors pregunto hi ha algun dia que se’ns 
posi a les persones que ens puguem declarar heterosexuals, que som heterosexuals, 
se’ns posa un dia de celebració en concret? Crec que amb les persones no s’ha de 
discriminar per la seva condició sexual i el voler fer aquest tipus d’actuacions és quan 
més discriminació hi ha. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Ens trobem una vegada més amb una situació que pel nostre grup no és satisfactòria. 
A nosaltres ens hagués agradat que l’equip de govern, la majoria absoluta que ha 
sortit avui un parell o tres de vegades, s’hagués posicionat amb la moció en sí. He de 
reconèixer que aquest cop s’ha donat un pas endavant i que la moció alternativa sí 
parla del tema que estem tractant, no de tots els col·lectius que inicialment estaven a 
la moció però sí del tema en si; l’any passat no parlava dels col·lectius discriminats, 
no parlava de gais, no parlava de lesbianes, de transsexuals, de bisexuals. Poc a 
poc, l’any vinent tornarem a presentar aquesta moció i potser sí que l’any que ve serà 
l’any. 
 
 Han sortit molts temes, però deixi’m que contesti a la Sra. Rodríguez sobre 
celebrar o no el Dia de l’Orgull, sobre celebrar la diferència o no. També celebrem el 
Dia del Pare, celebrem el Dia de la Mare, i per això són col·lectius discriminats?, no, 
oi?, han d’haver-hi dies per celebrar qualsevol cosa. Fins i tot hi ha un dia de les 
Forces Armades, fixin-se fins a on arribem. 
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 Pel que fa a la moció i al tema en si, jo crec que a aquest equip de govern no li 
ha de fer por votar aquesta moció en els termes que estava presentada inicialment, 
més que res perquè la normalitat diu que aquesta moció no s’hauria de presentar 
perquè la majoria d’ajuntaments del nostre país, de Catalunya, aquestes accions ja es 
duen a terme, vostès saben que hi ha ajuntaments com Sabadell, Terrassa, 
Viladecavalls, i saben qui governa a Viladecavalls?, doncs fa anys que ja pengen la 
bandera de l’arc de Sant Martí, és un motiu simbòlic, és una qüestió de sensibilitat, és 
una qüestió d’anar més enllà, no demanem que la pengin del màstil oficial, però no 
els hi costaria res posar una bandera de l’Arc de Sant Martí a la recepció de 
l’Ajuntament, seria un detall, seria un recolzament a un col·lectiu que ha patit molt, 
igual que han patit molt altres col·lectius, i pateixen desigualtats que si bé no són 
legals sí que són socials i del dia a dia. 
 
 Lamento que una vegada més l’equip de govern presenta una moció alternativa 
i que no recolzi el que jo crec que era de lògica aplastant i que no costava res 
aprovar. 
 
 . REGIDORA SRA. PELLICER, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: 
Només dir que s’ha parlat de por, d’incomoditat, i la veritat és que des del grup de 
Convergència i Unió no tenim cap por de tractar aquest tema ni ens incomoda en 
absolut, condemnem i reprovem l’homofòbia i jo crec que en aquesta moció està 
clara, potser no ens hem expressat bé però si vostès ho llegeixen ho veuran i després 
entraríem en un debat estèril perquè nosaltres tractem aquests ciutadans -i jo crec 
que els santcugatencs i santcugatenques coneixen aquesta realitat i l’accepten- amb 
normalitat i els hi proposem des del nostre grup accions concretes per ajudar, més 
que el simple gest. Creiem que el problema el veuen vostès, el detecten vostès i els 
hi hem de dir que amb totes les accions que estem fent a nosaltres no ens consta que 
hi hagi una alarma social ni una preocupació social per aquest tema i per tant en el 
moment que existeixi ja prendrem les mesures oportunes, encara que això faci riure, 
potser vostès ho tenen detectat i els hi agrairem que ens ho diguin. En tot cas ni por, 
ni incomoditat sinó tractar-los amb la màxima normalització que és el que nosaltres 
pretenem, tant des de la comissió de violència com des del protocol dels centres 
d’ensenyament, com la programació de xerrades dins de Polítiques Socials, com els 
quatre punts que nosaltres hem expressat. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Sobre el Dia de l’Orgull no contestaré perquè ho ha fet brillantment el company Joan 
Calderón però em sembla que un col·lectiu que en aquests moments està patint 
desigualtats en les escoles, en els llocs de treball, etc., etc., es mereix encara, 
malauradament, igual que encara estem celebrant el Dia de la Dona Treballadora, 
doncs es mereix malauradament un dia, malauradament repeteixo, tan de bo la 
normalitat fos real que malauradament no ho és. 
 
 Li he fet una pregunta molt concreta, li faig ara el prec formal de reclamar 
quines són aquestes actuacions que continuarem realitzant per la normalització i per 
la visualització del col·lectiu LGT, vostès s’han deixat la B, com a mínim expliquin-nos 
les del LGT, si no en la propera Informativa si us plau ens ho fan saber. 
 
 A mi particularment el cafè descafeïnat amb llet descremada i sacarina no 
m’agrada; la moció de nou rebaixa el que nosaltres proposàvem i per tant des del 
grup municipal d’Esquerra com un dels grups proponents retiraríem aquesta moció. 
Sí que els instem a que ens contestin aquestes preguntes perquè estem realment 
expectants de saber quines són aquestes activitats que vostès han tirat endavant. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Tan sols m’agradaria saber quan el Sr. Calderón diu que celebra el Dia 
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de la Mare o el Dia del Pare quina bandera es penja; també celebrem el Dia del 
Treballador i també es celebren altres dies, però una cosa no comporta l’altra. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
El Dia del Pare i el Dia de la Mare no es penja cap bandera sinó que és una gran 
festa del consumisme, no cal que li expliqui; i el Dia del Treballador cadascú porta la 
bandera que vol, si està sindicat porta la bandera del seu sindicat, del seu partit, i fins 
i tot hi ha algun nostàlgic que porta la bandera comunista de la Unió Soviètica. 
 
 Pel que fa a la moció nosaltres també retiraríem la moció per tal de retirar-la i 
deixar-la sobre la taula. 
 
 (La moció presentada pels grups municipals d’ICV-EUiA i ERC fou 
retirada de l’ordre del dia, en conseqüència decau l’alternativa presentada pel 
grup municipal de CiU). 
 
ALCALDIA 
 
 9.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ I APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ AL 
CAPITAL SOCIAL DE “TÚNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, SOCIETAT 
ANÒNIMA” (TABASA) I COETÀNIA RENÚNCIA MUNICIPAL AL DRET 
D’ADQUISICIÓ PREFERENT DE LES NOVES ACCIONS. 
 
 L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès és accionista de la companyia mercantil 
“Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima” (TABASA) amb dret a vot 
segons deriva de l’escriptura d’elevació a document públic d’acords socials de 
modificació parcial d’estatuts, dimissió i nomenament de càrrecs atorgada en data 23 
de novembre de 1997 davant el notari de l’Il·ltre. Col·legi de Barcelona, José 
Marqueño de Llano, amb el número 3506 del seu protocol. 
 
 Atès que en data 5 de juny actual ha estat tramesa a aquest ajuntament per 
part de Tabasa certificació del Consell d’Administració de la companyia concernent 
en textualitat literal als següents acords adoptats per unanimitat en sessió de 21 de 
maig de 2009:   
 
1. Proposar a la Junta General d’Accionistes una ampliació del capital social de la 

societat per un import de 166.289.418 euros, mitjançant l’emissió i posada en 
circulació de 27.714.903 noves accions, nominatives, ordinàries, i de valor nominal 
6 euros cadascuna d’elles. 

 
2. Proposar a la Junta General d’Accionistes, que l’ampliació del capital social 

aprovada en sessió del Consell d’Administració de data 23 d’octubre de 2008, per 
un import de 55.429.806 euros, amb l’emissió de 9.238.301 noves accions, 
nominatives, ordinàries, i de valor nominal 6 euros cadascuna d’elles, es realitzi 
conjuntament amb l’ampliació del capital social ara aprovada. 

 
3. Acordar que l’ampliació del capital social aprovada és per un total de 221.719.224 

euros, mitjançant l’emissió de 36.953.204 noves accions, així com, que se 
subscriurà la totalitat de l’ampliació del capital social i es desemborsarà mitjançant 
aportacions dineràries plurianuals, segons quanties i terminis reflectits en l’informe 
justificatiu elaborat per aquest Consell d’Administració.  

 
4. Proposar a la Junta General d’Accionistes la modificació de l’article 5 –capital 

social- dels Estatuts Socials de la Societat, que queda redactat de la següent 
manera: 
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“Article 5è.  
El capital social és de TRES-CENTS CINQUANTA-UN MILIONS TRES-CENTS 
DINOU MIL DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS (351.319.224 euros), 
representat per 58.553.204 accions nominatives, de 6 euros de valor nominal 
cadascuna d’elles, numerades correlativament del número 1 al 58.553.204, 
ambdós inclosos. 
 
Les accions números 1 al 21.600.000, ambdós inclosos, estan íntegrament 
subscrites i desemborsades en la seva totalitat. 
 
I les accions números 21.600.001 al 58.553.204, ambdós inclosos, estan 
íntegrament subscrites i desemborsades en un 25% del seu valor nominal. 
 
Els dividends passius podran ser exigits en efectiu metàl·lic per l’Òrgan 
d’Administració en un termini màxim de cinc anys. 
 
Les accions estaran tallades de llibres talonaris i autoritzades amb la firma de dos 
Administradors –podent ésser els títols unitaris o múltiples–; també podrà acudir-se 
al procediment de firmes reproduïdes mecànicament en la forma que preveu 
l’article 53.1 g) del text refós de la Llei de Societats Anònimes.” 

 
5. Aprovar l’informe justificatiu d’aquesta modificació que es transcriu a continuació: 
 
“INFORME DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE TÚNELS I ACCESSOS DE 
BARCELONA, SOCIETAT ANÒNIMA SOBRE L’AMPLIACIÓ DEL CAPITAL 
SOCIAL MITJANÇANT APORTACIONS DINERÀRIES PLURIANUALS 
 
Actualment, ens trobem en un moment clau de definició, planificació i execució 
d’aquelles infraestructures necessàries per al desenvolupament d’una xarxa viària 
ben integrada, sostenible, equilibrada territorialment i viable econòmicament, que 
garanteixi l’accessibilitat a tot el territori. 
 
Túnels i Accessos de Barcelona, SA (TABASA), ha desenvolupat totes les activitats 
encomanades de manera eficient i amb èxit. L’experiència assolida per la societat al 
llarg de tots aquests anys en el camp de la construcció, conservació i explotació 
d’infraestructures viàries, ha propiciat que es plantegi novament l’oportunitat que la 
societat continuï assolint nous reptes que permetin traslladar aquest know how a la 
gestió d’altres infraestructures, sense limitacions de caràcter territorial. 
 
Fruit d’aquestes necessitats, en data 23 d’octubre de 2008, aquest Consell va aprovar 
una ampliació del capital social en una quantia de 55.429.806 euros, la qual ara 
resulta insuficient per escometre nous encàrrecs que darrerament s’han plantejat per 
TABASA. 
 
La gestió d’altres activitats i serveis d’interès general a les actualment encarregades, 
dimensionarà l’estructura de la societat i suposarà un creixement del volum de negoci 
que necessariament repercutirà en els fons propis de la societat. 
 
És per aquesta raó, que per poder escometre els futurs encàrrecs que la Generalitat 
de Catalunya encomani a TABASA, en la seva qualitat d’empresa pública i mitjà propi 
de l’Administració, cal dotar a la societat dels recursos econòmics necessaris que 
adaptin el seu capital social a les vicissituds econòmiques financeres de cada 
moment.  
 
Així doncs, trobant-se la societat en situació d’assumir nous encàrrecs en un horitzó 
molt proper resulta necessari, per tal de garantir l’estabilitat financera de l’empresa 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  15.06.2009                    pàg. 24 

 
ESBORRANY ACTA 

així com la viabilitat econòmica i èxit de les actuacions encarregades, realitzar una 
ampliació del capital social per un import de 166.289.418 euros. 
 
Ambdues ampliacions, l’acordada en data 23 d’octubre de 2008 per un import de 
55.429.806 euros com la d’ara proposada, es realitzaran conjuntament, subscrivint-se 
la totalitat de les accions i realitzant-se el desemborsament mitjançant aportacions 
dineràries de caràcter plurianual per part de la Generalitat de Catalunya, tot donant 
compliment a allò previst a l’article 152.3 del text refós de la Llei de Societats 
Anònimes. 
 
Les aportacions dineràries plurianuals previstes són: 
 

Anualitat Aportació 
2009 55.429.806 euros 
2010 35.000.004 euros 
2011 30.000.000 euros 
2012 34.999.998 euros 
2013 34.999.998 euros 
2014 31.289.418 euros 

 
Així doncs, l’ampliació del capital social és per un import total de 221.719.224 euros, 
mitjançant l’emissió i posada en circulació de 36.953.204 noves accions. 
 
Així mateix, es preveu una nova ampliació de capital per a l’any 2014 per un import 
de 12.863.124 euros, mitjançant la posada en circulació de 2.143.854 noves accions. 
L’esmentada ampliació de capital serà aprovada pel Consell d’Administració el qual 
proposarà a la Junta General d’Accionistes l’adopció del corresponent acord 
d’ampliació prèvia autorització del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, subscrivint-se la totalitat de les accions i realitzant-se el desemborsament 
de les accions per part de la Generalitat de Catalunya. 
 
En el supòsit que, realitzada l’ampliació de capital prevista per a l’any 2014, el 
patrimoni net de la societat es vegi reduït per sota del cinquanta per cent del capital 
social per qualsevol circumstància derivada de l’aplicació dels nous criteris de 
comptabilitat introduïts pel Pla General Comptable i les seves adaptacions sectorials, 
TABASA, previ acord del seu Consell d’Administració, instarà l’adopció dels acords de 
Govern d’autorització d’ampliació del capital social que siguin procedents. 
 
Atès que des del punt de vista jurídic, l’augment de capital suposa una modificació 
estatutària, i donat que el capital social és una menció estatutària de caràcter 
obligatori, es fa precís igualment iniciar el procediment de modificació de l’article 5 
dels Estatuts Socials de la societat, per adequar-ne el contingut a la xifra resultant de 
l’ampliació de capital proposada. 
 
Pels motius exposats i amb la finalitat de dotar dels recursos econòmics necessaris a 
la societat per portar a bon fi l’assoliment de nous reptes plantejats, es considera 
necessària l’ampliació del capital social de la societat en una quantia total de 
221.719.224 euros així com, resultat de la mateixa, la modificació de l’article 5 dels 
Estatuts Socials en els termes següents: 
 
“Article 5è.  
El capital social és de TRES-CENTS CINQUANTA-UN MILIONS TRES-CENTS 
DINOU MIL DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS (351.319.224 euros), representat 
per 58.553.204 accions nominatives, de 6 euros de valor nominal cadascuna d’elles, 
numerades correlativament del número 1 al 58.553.204, ambdós inclosos. 
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Les accions números 1 al 21.600.000, ambdós inclosos, estan íntegrament subscrites 
i desemborsades en la seva totalitat. 
 
I les accions números 21.600.001 al 58.553.204, ambdós inclosos, estan íntegrament 
subscrites i desemborsades en un 25% del seu valor nominal. 
 
Els dividends passius podran ser exigits en efectiu metàl·lic per l’Òrgan 
d’Administració en un termini màxim de cinc anys. 
 
Les accions estaran tallades de llibres talonaris i autoritzades amb la firma de dos 
Administradors –podent ésser els títols unitaris o múltiples–; també podrà acudir-se al 
procediment de firmes reproduïdes mecànicament en la forma que preveu l’article 
53.1 g) del text refós de la Llei de Societats Anònimes.” 
 
 Atès que en els propis acords adoptats per Tabasa hom preveu que tant 
l’actual ampliació de capital com la que fou acordada en data 23 d’octubre de 2008 
serà desemborsada en el seu import global per part de la Generalitat de Catalunya 
que subscriurà en conseqüència la totalitat de les noves accions emeses i que el 
desemborsament es farà mitjançant aportacions dineràries de caràcter plurianual 
durant el període 2009 a 2014, la qual cosa comporta de manera intrínseca i inherent 
la coetània renúncia per  dels altres accionistes de la companyia -entre els que 
s’inclou aquest Ajuntament- a l’exercici del dret d’adquisició preferent i per connexió i 
conseqüència a l’aprovació i autorització de l’ampliació de capital en els termes 
supraesmentats proposats pel Consell d’Administració i corresponent modificació 
parcial dels estatuts de la societat. 
 
 Sense perjudici de la competència plena de la Junta General d’accionistes de 
Tabasa per a l’aprovació de l’ampliació de capital i modificació corresponent de 
l’article 5è dels Estatuts socials, res obsta a que el Ple Municipal, com a màxim òrgan 
col·legiat a qui correspon la decisió sobre la pertinença i participació de l’Ajuntament 
a la societat i la designació dels seus representants als òrgans socials de conformitat 
amb el que estableix l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
pronunciï en relació a la modificació proposada en els termes que han estat 
interessats per la Presidència de TABASA. 
 
 En conseqüència es proposa al Ple Municipal l’aprovació dels següents: 
  

ACORDS 
 
 Primer.- AUTORITZAR i APROVAR en els termes i amb l’abast que legalment 
pugui esdevenir necessari, l’ampliació del capital social de la companyia mercantil 
“Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima” (TABASA), així com a la 
modificació de l’art. 5è dels estatuts en els termes i imports aprovats pel Consell 
d’Administració de la societat en sessió de 21 de maig de 2009 transcrits en la part 
expositiva dels presents acords en la que es recull en textualitat literal el contingut de 
la corresponent certificació emesa en la mateixa data per la Secretària del Consell 
d’Administració i de la Junta General d’Accionistes de Tabasa. 
 
 Segon.- APROVAR la renúncia d’aquest ajuntament com accionista de Tabasa 
al dret d’adquisició preferent de les noves accions posades en circulació amb motiu 
de l’augment de capital de la societat. 
 
 Tercer.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Il·lm. Sr. 
Lluís Recoder i Miralles, Alcalde-President, com a representant de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès en la Junta General d’Accionistes de “Túnels i Accessos de 
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Barcelona, Societat Anònima” (TABASA), per a la realització de totes les actuacions i 
eventuals atorgaments documentals necessaris en ordre a l’execució dels presents 
acords. 
 
 Quart.- TRAMETRE certificació dels presents acords a la Presidència de 
“Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima” (TABASA) per a la deguda 
constància i efectes legals corresponents.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Aquesta proposta que ens arriba de la pròpia 
societat Tabasa bàsicament té per objecte donar el vist-i-plau d’aquest Ple municipal 
a l’ampliació de capital, saben vostès que l’Ajuntament és accionista d’aquesta 
societat encara que en una petitíssima participació i d’altra banda renunciar o 
expressar la nostra renúncia a acudir a aquesta ampliació de capital i del que tenim 
coneixement és que serà subscrita íntegrament per la Generalitat de Catalunya. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      23 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       2 (PP) 
 
TERRITORI 
 
 10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA EDAR A CAN CORTÉS. (EXP. NÚM. 82010/07 – 
X/07/23786). 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’article 67.1.a) 
en relació a l’art. 47.4) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació a l’art. 93 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament,  el “Pla Especial urbanístic per a la 
implantació d’una edar a Can Cortés”, d’iniciativa pública municipal en els mateixos 
termes del projecte elaborat per part dels Srs. Jordi Balagué i Termes i Pere Brualla 
Espurt,  tenint en compte que cal incorporar al projecte l’estudi d’impacte ambiental,  
d’acord amb el que determina l’art. 5 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de 
gener, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de 
projectes. 
 
 2n.- SOTMETRE l'expedient a informació pública per termini de QUARANTA-
CINC DIES HÀBILS, d’acord amb el que determina l’art. 115 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme aprovat per Decret 305/3006, de 18 de juliol, un cop s’hagi incorporat al 
projecte tècnic aportat el corresponent estudi d’impacte ambiental, la necessària 
complementació tècnica en ordre a aquelles determinacions fixades per l’Àmbit de 
Gestió de Serveis Urbans, un estudi d’impacte paisatgístic i aquelles determinacions 
sobre valoració econòmica estimativa de l’expropiació fixades per l’arquitecte 
municipal Cap del Servei de Gestió Urbanística, així com la incorporació dins 
l’anomenat sector C dels habitatges reconeguts per la Modificació puntual del PGM 
que requereix la revisió del Pla Especial del Catàleg, extrems que s’hauran de 
complimentar en el termini d’UN MES següent al de la notificació del present acord. 
Complimentat que sigui la documentació procedirà al tràmit d’informació pública 
esmentat, a  partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província, en un diari de major circulació, premsa local, tauler 
d’edictes i mitjans telemàtics de la forma legalment prevista. 
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 3r.- SOL·LICITAR, informe als organismes amb competència concurrent, que 
s'haurà d'evacuar en el termini reglamentari d'acord amb allò que preveu l'article 83.5) 
del Decret Legislatiu  1/2005, de 26 de juliol, així com als Àmbits de Medi Ambient, 
Serveis Urbans i Museu municipals. 
 
 4t.- REMETRE l’expedient a l’òrgan ambiental de la Generalitat de Catalunya 
un cop hagi transcorregut el termini assenyalat en el punt segon anterior, juntament 
amb les al·legacions o suggeriments que s’hagin formulat durant l’esmentat termini 
d’informació pública, en el seu cas, als efectes que es formuli per part d’aquest òrgan 
una declaració d’impacte ambiental, d’acord amb el que determina l’art. 12 del Decret 
Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, estatal. 
 
 5è.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament 
sempre que superats els terminis assenyalats en el punt segon anterior no s’hagi 
presentat cap al·legació ni reclamació davant el projecte de Pla Especial, i REMETRE 
l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona als efectes de llur 
aprovació definitiva, segons allò que preveu l’article 78 del Decret Legislatiu  1/2005 
de 26 de juliol. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Els presentem avui 
una proposta pactada amb els veïns de Can Cortés per aprovar inicialment la 
implantació d’una Depuradora a la zona de Can Cortés, al sector A i també abastaria 
el sector B. Hem de tenir en compte que en aquests moments ja existeix una 
depuradora i aquesta depuradora ha quedat petita i també per la seva mecànica ha 
quedat obsoleta. Per aquest motiu i tenint en compte la necessitat de renovar aquest 
equipament, els mateixos veïns han demanat una sèrie d’estudis en relació a quina 
és la proposta d’ubicació d’aquest equipament però concretament es necessita 
gestionar l’expropiació d’uns terrenys. És en aquest sentit que l’ajuntament es 
subroga amb la iniciativa veïnal i passem a fer aquesta aprovació inicial del Pla 
Especial urbanístic tenint en compte que declararem la utilitat pública d’aquests 
terrenys per implantar la Depuradora i d’altra banda també que reclamem abans de 
passar a la informació pública un informe ambiental més acurat, tenint en compte que 
l’informe ambiental de l’Ajuntament ja ha determinat una sèrie de criteris que hauran 
de seguir i per tant demanarem ampliar aquest informe ambiental més acurat tenint 
en compte que la ubicació és a prop o en frontera amb el Parc de Collserola. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 
 11.- PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ALHORA CONFIRMAR I CLARIFICAR L’ABAST 
D’ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ. 
 
 El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals 
podran delegar en altres Entitats locals en quin territori estiguin integrades les 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que 
els corresponguin. 
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 La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que 
haurà de fixar l’abast i contingut de la delegació. 
 
 A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en 
la Diputació de Barcelona les facultats de gestió i recaptació dels ingressos de dret 
públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren. 
 
 D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres 
facultats de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents 
acords plenaris. 
 
 La regulació de l’exercici de les funcions delegades en l’àmbit de la gestió, la 
inspecció i la recaptació dels ingressos locals, s’ha complementat i perfeccionat per la 
Llei 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre 
Social, aclarint que són delegables les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de la totalitat dels ingressos de dret públic, tinguin o no naturalesa 
tributària. 
 
 L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com 
entre aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions la 
conveniència de disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions 
delegades, en ordre a acreditar amb suficient claredat la competència dels òrgans 
actuants. 
 
 Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la 
seguretat que l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació 
possible pel que fa referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per 
l’Ens delegat. 
 
 Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les 
competències de gestió i recaptació de determinats ingressos i alhora confirmar i 
ratificar la delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta 
data, completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. 
 
 En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple els següents: 
 

ACORDS 
 
 PRIMER.-  Delegar en la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu 
l’article 7.1) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de gestió i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I. Taxa per les llicències d'obertura d'establiments i de la tramitació 
d'expedients d'activitats (Ordenança fiscal 13); Taxa per la presentació dels 
serveis de registre, inspecció i prevenció sanitaris relatiu a establiments 
alimentaris (Ordenança fiscal 21); Taxa per ocupació de la via pública 
(Ordenança fiscal 18); Taxa per la tramitació de les llicències d'activitats 
comercials, per la tramitació de les llicències i informes comercials municipals i 
d'ordenació en horaris comercials (Ordenança fiscal 20).  
 
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d'aquestes taxes es deleguen són: 
 
• Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.  
 
• Dictar la provisió de constrenyiment. 
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• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 
• Liquidació d'interessos de demora. 
 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 
• Resolució dels recursos que s'interposin per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II. Execucions subsidiàries 
 
• Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.  
 
• Dictar la provisió de constrenyiment.  
 
• Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 
 
• Liquidació d'interessos de demora. 
 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III.  Altres ingressos de dret públic no tributaris.- Preus públics per la prestació 
de serveis en les instal·lacions esportives (Reglament de Preus Públics Grup 
V); pel servei de recollida de poda domiciliària i dipòsit de poda i runa en 
terreny determinat (Reglament de Preus Públics Grup III); per la cessió de la 
sala de plens de la casa consistorial, per la cessió d'espais de sales dels 
centres cívics, casals de cultura, museu municipal i serveis del teatre-auditori, 
pel les activitats dels casals de joves (Reglament de Preus Públics Grups I,II, IV, 
IX, X i XII); pels serveis del Patronat municipal d'educació (Reglament de Preus 
Públics Grup XI);  per la prestació d'altres serveis (Reglament de Preus Públics 
Grup VIII). 
 
• Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.  
 
• Dictar la provisió de constrenyiment. 
 
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 
• Liquidació d'interessos de demora. 
 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
• Resolució dels recursos que s’interposin per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
 SEGON.- Especificar que els acords municipals adoptats amb anterioritat a aquesta 
data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu 
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l'article 7.1) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, abasten les facultats de gestió i/o 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'enumeren: 
 
I. Impost sobre Béns Immobles (Ordenança fiscal 1). 
 
• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe . 
 
• Dictar la provisió de constrenyiment. 
 
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 
• Liquidació d'interessos de demora. 
 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 
• Resolució dels recursos que s'interposin per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
• Gestió cadastral amb l'abast i contingut de l'apartat c) de l'oferta complementària 

de 22.03.2005. 
 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (Ordenança fiscal 2). 
 
• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 
• Dictar la provisió de constrenyiment. 
 
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 
• Liquidació d'interessos de demora. 
 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III. Impost sobre activitats econòmiques (Ordenança fiscal 3). 
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• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 
• Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 
• Dictar la provisió de constrenyiment. 
 
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 
• Liquidació d'interessos de demora. 
 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 
• Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost d'Activitats Econòmiques. 
 
• Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 
• Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques. 
 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV. Taxa per la utilització privativa o  l’aprofitament especial del domini públic 
local per empreses explotadores de serveis de subministrament (Ordenança 
fiscal 19). 
 
• Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 
• Notificació de liquidacions. 
 
• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 
• Dictar la provisió de constrenyiment. 
 
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 
• Liquidació d'interessos de demora i recàrrec d'extemporaneïtat. 
 
• Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 
• Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que resultin. 
 
• Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
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• Resolució de recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
V. Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(Ordenança fiscal 4). 
 
• Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 
• Notificació de liquidacions. 
 
• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 
• Dictar la provisió de constrenyiment. 
 
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 
• Liquidació d'interessos de demora i recàrrec d'extemporaneïtat. 
 
• Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 
• Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que resultin. 
 
• Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 
• Resolució de recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VI. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança fiscal 5). 
 
• Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.  
 
• Dictar la provisió de constrenyiment. 
 
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 
• Liquidació d'interessos de demora i recàrrec d'extemporaneïtat. 
 
• Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 
• Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que resultin. 
 
• Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 
• Resolució de recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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VII. Taxa per llicències urbanístiques (Ordenança fiscal 12); Taxa pel servei de 
recollida d'animals abandonats (Ordenança fiscal 14); Taxa per l'expedició de 
documents administratius (Ordenança fiscal 10); Taxa per la recollida de 
residus (Ordenança fiscal 15); Taxa pel servei de mercats municipals 
(Ordenança fiscal 16); Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de 
la via pública i de terrenys d’ús públic (Ordenança fiscal 18); Taxa per la retirada 
de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via 
pública (Ordenança fiscal 11). 
 
• Informatització de les altes, baixes i variacions, i notificació de les liquidacions 

practicades per l'Ajuntament.  
 
• Dictar la provisió de constrenyiment.  
 
• Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 
 
• Liquidació d'interessos de demora. 
 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VIII. Altres ingressos i costes judicials derivades de procediments contenciós 
administratius. 
 
• La recaptació voluntària i executiva dels preus públics i altres ingressos de dret 

públic en aquells casos que sigui possible d'acord amb l'organització municipal. 
 
IX. Altres sancions. 
 
• Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 
• Dictar la provisió de constrenyiment. 
 
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 
• Liquidació d'interessos de demora. 
 
• Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 
• Resolució de recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
X. Contribucions especials i quotes urbanístiques. 
 
• Recaptació dels deutes en període executiu. 
 
• Liquidació d'interessos de demora. 
 
• Resolució de recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
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• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XI. Multes de trànsit.  
 
• Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
 
• Notificar les denúncies formulades pels agents municipals. 
 
• Notificar les sancions imposades per l'Alcalde, u òrgan municipal competent. 
 
• Expedir provisions de constrenyiment. 
 
• Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
 
• Liquidar els interessos de demora. 
 
• Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagaments. 
 
• Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 
• Resolució de recursos que puguin interposar-se contra actes de procés recaptatori. 
 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
 TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona la realització d'actuacions de recaptació procedents, 
respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats als punts primer i segon, amb 
subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
 QUART.- La durada o termini pel qual s'acorda la present delegació de 
funcions s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita 
d'any en any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions 
acordin deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un 
termini no inferior a sis mesos abans del cessament. 
 
 CINQUÈ.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter 
general i en tot cas prevaldrà el seu criteri jurídic. Podrà recavar en qualsevol moment 
informació sobre la gestió, en els terminis previstos a l'article 27 i concordants de la 
Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
 L'Ajuntament es reserva la facultat d'aprovar padrons de forma parcial i 
liquidacions de conceptes delegats en el cas que per circumstàncies especials fos 
necessari, així com d'ordenar la baixa comptable de valors tant en termini voluntari 
com executiu. 
 
 SISÈ.-  La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que 
contempla la present resolució comportarà una dotació econòmica consistent en la 
taxa que ja s'aplica a la resta dels tributs. 
 
 SETÈ.-  Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació 
de Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada 
per aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3) del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de 
les seves pròpies facultats d'autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts. 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  15.06.2009                    pàg. 35 

 
ESBORRANY ACTA 

 
 VUITÈ.- Facultar a l'Alcalde per a la signatura del conveni a subscriure entre 
l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
 
 NOVÈ.-  Els presents acords hauran de notificar-se a la Diputació de Barcelona 
als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació 
conferida al punt primer i ratificació de les delegacions del punt segon. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: D’acord 
amb el punt tractat anteriorment en la Comissió Informativa, es tracta d’ampliar la 
delegació de funcions en la Diputació, concretament pel cobrament de tot el que són 
les taxes i preus públics, i al mateix temps aprofitem també l’aprovació d’aquest punt 
per detallar fil per randa cadascuna de les delegacions que tenim efectuades a la 
Diputació i uns aspectes concrets de funcionament que ara no m’hi entretinc però que 
són necessaris per a un bon formalisme entre les dues institucions. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: No per breu deixarem de dir el que diem habitualment, ens sembla 
molt bé, nosaltres evidentment votarem a favor d’aquest punt però els hi vull recordar 
una cosa, fa uns anys –vostès ja ho saben però ho vull recordar al públic- la Diputació 
de Barcelona no era l’encarregada de la gestió dels tributs i per tant aquest 
Ajuntament va perdre 10 milions d’euros en recaptació d’impostos. Em sembla que és 
la cinquena vegada que ho dic en aquest Ple municipal però per això estan els plens 
municipals, perquè la memòria no s’oblidi. Cal dir també que els companys 
d’Esquerra Republicana, entenc que van aconseguir que aquesta sistematització de 
recaptació d’impostos injusta, o sigui no s’enviaven les cartes, es rectifiqués, també 
arrel de les propostes del Partit dels Socialistes. Per tant Sr. Joly com ja li hem dit en 
diferents Comissions Informatives benvinguda sigui aquesta nova línia que ja fa anys 
que porten i no sé si queda algun nou traspàs a la Diputació, i si no ja ens ho 
trobarem en els propers mesos. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Només 
un apunt, ja que fa esment als recordatoris vull recordar-li que la decisió de 
transmetre, de delegar la gestió tributària a la Diputació de Barcelona és d’aquest 
equip de govern, és una decisió presa amb tota consciència i d’acord amb la gestió 
que porta a terme aquesta pròpia administració. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Recordar-li que la decisió de portar l’externalització del servei a una 
empresa privada que no ho va gestionar també va ser fruit i proposta d’aquest equip 
de govern. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 12.- 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. 
 
 Vist l’informe d’Intervenció de data 3 de juny de 2009 i la documentació 
aportada per part de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, en relació a 
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l’aprovació d’un préstec amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, destinat 
a les obres de construcció de la nova Llar d’Infants. 
 

PROPOSO: 
 
 1r.- RATIFICAR, en els termes previstos a l’article 83.3) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, els acords adoptats per Resolució de la Presidència de la Junta 
de Veïns número 494/09, de 29 de maig, en relació a la contractació de la següent 
operació financera: 
 
1r. APROVAR el préstec d’import de 150.000,00 € per al finançament de projectes 
d’inversions previstos en el Pressupost de 2009 d’acord amb les condicions següents: 
 
− Tipus d’interès : 0 % 
− Sense comissió d’obertura 
− Termini : 10 anualitats 
 
2n. ACEPTAR la minuta de préstec. 
 
3r. TRAMETRE l’acord d’acceptació i aprovació del préstec així com també una còpia 
diligenciada del text regulador del conveni del préstec i de la minuta a la Diputació de 
Barcelona als efectes oportuns. 
 
4t. AUTORITZAR a la Presidenta de l’EMD de Valldoreix, senyora Montserrat Turu 
Rosell, per subscriure la documentació que resulti necessària per l’efectivitat dels 
anteriors acords. 
 
 2n.- TRASLLADAR aquesta ratificació plenària a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix per a la seva pertinent tramitació davant de la 
Diputació de Barcelona, així com a la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, 
entitat financera signant del préstec supraesmentat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Es tracta 
de l’aprovació d’un préstec per un import de 150.000 €, un punt similar ja el vam 
passar en l’anterior plenari d’acceptació d’aquest préstec que realitza l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix, en aquest cas l’import mencionat 150.000 € 
pel finançament de projectes d’inversions previstos en el pressupost 2009 i amb unes 
condicions que són tipus d’interès zero, sense comissió d’obertura i un termini de 10 
anualitats, això es concedeix o es signa a través de la Caixa de Crèdit de la Diputació 
de Barcelona que és l’entitat financera signant d’aquest préstec. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
Serveis Interns i Innovació 
 
 13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL D’INNOVACIÓ (PLI). 
 
Antecedents 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  15.06.2009                    pàg. 37 

 
ESBORRANY ACTA 

"(...) Una Europa digital, de baixes emissions i respectuosa amb el medi ambient. 
Aquests seran els punts en què haurem de fixar-nos en els propers mesos per sortir 
de la crisi". 
 
Gordon Brown, Primer Ministre Britànic 
Londres, 8 de desembre de 2008 
 
 ATÈS que en aquest mandat de Govern s’ha dut a terme la definició dels 
Mapes Estratègics de la ciutat, on es defineixin els objectius estratègics i les línies 
d’acció prioritàries, i que dins de l’objectiu estratègic: “Ciutat referent en matèria de 
la Societat de la informació i del coneixement” i de l’objectiu de gestió 
“Actualitzar els Plans de la Societat de la Informació”, aquest projecte va néixer 
amb el repte de mobilitzar i motivar el col·lectiu dels diferents agents de la ciutat per a 
definir un pla d’acció per a la innovació tecnològica a Sant Cugat. 
 
 ATÈS que aquest nou pla, és hereu del Pla Director de la Societat de la 
Informació 2000, i del Pla Connecta’t a Sant Cugat 2004-2007, per tant les línies 
d’actuació definides volen mantenir coherència amb els mapes estratègics i 
continuïtat amb la trajectòria anterior, donant suport, preferentment, les línies 
prioritàries definides als mapes estratègics de ciutat des d’una vessant innovadora on 
el talent, la formació i la creativitat estiguin al servei de dos dels valors més 
importants de la nostra ciutat: l’entorn natural i les persones. 
 
 ATÈS que la Unió Europea ha decidit que aquest 2009 sigui l’Any Europeu de 
la Creativitat i la Innovació (www.create2009.europe.eu). Noves campanyes 
d’informació i promoció amb esdeveniments i iniciatives a nivell europeu, nacional, 
regional i local comunicaran missatges clau i difondran informació i exemples de 
bones pràctiques. El marc financer dels programes existents (empresa, investigació, 
societat de la informació, aprenentatge permanent, cohesió social, desenvolupament 
rural i energia) contribuirà econòmicament en la promoció de la creativitat i la 
capacitat d’innovació a la Unió Europea. La innovació regional i local serà una de les 
prioritats de la política de cohesió europea durant els pròxims mesos. Durant el 2009, 
la Comissió Europea ofereix programes i projectes concrets a desenvolupar, a més 
de la possibilitat d’esdevenir “partner” oficial de l’Any Europeu de la Creativitat i la 
Innovació. 
 
 ATÈS que Sant Cugat del Vallès ja participa activament com a membre  de les 
associacions EuroCities i Living Labs i, a partir d’aquesta experiència, es podran 
ampliar les col·laboracions en el marc comunitari.  
 
 ATÈS que les conclusions  i objectius recollits al Pla s’han elaborat a partir dels 
treballs participatius als Fòrums d’Innovació (2 tallers de debat presencials) i al blog a 
Internet www.fit.santcugat.cat, on van participar els emprenedors, professionals i el 
món acadèmic de la innovació a Sant Cugat,  i que es resumeixen en: 
 
Objectius del Pla Local d’Innovació 2009-2012 
 
1. Posar en valor la iniciativa de l’Ajuntament en aquest terreny així com l’alt capital 

humà, intel·lectual i econòmic de la ciutat. 
  

2. Reforçar el sòlid i ferm compromís de l’Ajuntament per esdevenir una ecoCiutat 
preparada per la societat del coneixement i la comunicació. 

 
3. Proposar una sèrie de línies d’actuació amb una orientació fonamentalment 

pràctica i d’aplicació al territori. 
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 VIST l’informe emès per la Responsable de Societat de la Informació, amb el 
vist i plau del Gerent del Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat 
de la Informació, relatiu a les línies d’actuació i estratègies definides al Pla Local 
d’Innovació 2009-2012 per donar impuls de als projectes d’innovació tecnològica a 
Sant Cugat. 
 
 Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 1r.- APROVAR EL PLA LOCAL D’INNOVACIÓ, per al desenvolupament dels 
projectes d’innovació dirigits preferentment al medi ambient i desenvolupament 
sostenible i a donar impuls a la societat del coneixement i la comunicació a la ciutat. 
 
 2n.- TRASLLADAR aquest acord als responsables tècnics dels àmbits 
d’Innovació, Medi Ambient, Mobilitat, Serveis Urbans i Manteniment de la ciutat, i 
l’OAMCIC als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ: Ara fa 10 
anys aquest Ple municipal va aprovar el Pla director de la societat de la informació, un 
Pla en aquell moment molt ben liderat per la Sra. Marta Subirà, avui present també 
aquí, i que va comptar amb la participació de diferents i de molts actors i sectors de la 
ciutat. Aquell era un Pla transversal, que tenia com a principal objectiu apropar les 
noves tecnologies a la ciutadania i en general tenia com a objectiu principal reduir el 
que en diem la famosa escletxa digital. Aquell era un Pla adequat per a aquell temps, 
en un moment on hi havia tota la revolució tecnològica i si recordeu va sorgir el tema 
d’internet, etc., i es van fer moltes accions que van sortir d’aquell Pla que anaven 
encaminades a poder reduir aquesta escletxa digital, els punts òmnia, posar accés 
d’adsl i internet als equipaments municipals, etc., etc., la família @ com un element o 
instrument per fomentar l’alfabetització digital, però aquell Pla avui en dia és un Pla 
que ha quedat obsolet i per tant aquest equip de govern ens va marcar un objectiu 
molt clar que va quedar reflectit en els mapes estratègics de ciutat com un objectiu 
estratègic i també de gestió que era actualitzar el Pla director de la societat de la 
informació. 
 
 L’any 2000 el nivell de penetració de les noves tecnologies era molt baix i 
evidentment calia fer unes accions determinades molt transversals. El Pla local 
d’innovació el que intenta ser és un Pla més especialitzat, és un Pla director però 
especialitzat en camps concrets perquè entenem que avui en dia les noves 
tecnologies estan ja més a l’ordre del dia i per tant el que cal és especialitzar-se 
perquè no podem innovar en tot, no podem ser innovadors en tot. Per posar un 
exemple a Osona els plans d’innovació que s’estan desenvolupant allà molts d’ells 
giren al voltant del porc o s’han especialitzat en el porc perquè com allà és una zona 
on hi ha més porcs que persones i el porc té un impacte molt important en l’economia 
d’aquelles comarques doncs evidentment a l’hora d’aplicar i de ser innovadors amb 
sistemes tecnològics perquè no hi hagi afectació sobre purins, perquè la mobilitat dels 
camions a la comarca utilitzi les rutes més eficients i per tant hi hagi un impacte de 
mobilitat inferior han decidit basar, o l’eix principal d’aquest Pla ha estat el porc. 
 
 Per tant nosaltres havíem de fer una mica el mateix procés aquí a Sant Cugat i 
volíem veure quins elements o quins trets diferencials tenim com a ciutat i una mica el 
que vam decidir fer va ser basant-nos en aquell esperit americà de que si jo tinc un 
dòlar i et dono un dòlar i tu em dones un dòlar al final del dia acabem els dos amb un 
dòlar, en canvi si jo tinc una idea i et dono i comparteixo amb tu una idea i tu 
comparteixes una idea amb mi, al final del dia tenim els dos dues idees, i utilitzant 
una mica aquest esperit vam decidir crear el Fòrum d’Innovació Tecnològica, va ser 
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un procés participatiu amb diferents agents de la ciutat, això vol dir amb professionals 
lliberals, amb persones destacades en molts àmbits que d’alguna manera o altra 
tinguessin alguna vinculació amb la ciutat, ja fos perquè hi viuen o ja fos perquè hi 
treballessin, i els hi vam demanar que fessin unes sessions -es van fer vàries 
jornades-  de “brainstorming” per veure en què podíem ser innovadors com a ciutat; 
en aquest procés també es va demanar als grups polítics de l’oposició la seva 
participació aportant persones que creguessin que poguessin tenir una vàlua 
professional interessant per a poder participar en aquest procés, per tant els hi 
agraeixo que ens donessin alguns noms que ens van ser molt útils en tot aquest 
procés, i també vam obrir un bloc aprofitant el que són les noves web dos punt zero, 
un bloc participatiu perquè la resta de la ciutadania pogués també fer aportacions i 
també era un bloc per a fer el seguiment del dia a dia de tot aquest procés. En 
definitiva el que vam decidir fer va ser intentar aprofitar el capital humà de la ciutat a 
l’hora de poder elaborar aquest Pla Local d’Innovació. Dir que després d’aquestes 
sessions i analitzant una mica els resultats que van sortir veiem que a Sant Cugat ens 
van sortir dos eixos principals, un és el camp del medi ambient i l’altre és en el camp 
del coneixement i la comunicació, i de fet si et pares a pensar te n’adones que som 
una ciutat i que quan analitzes una mica diferents indicadors té sentit, som una ciutat 
que té el nombre d’arbres urbans per habitant més elevat de Catalunya, també som 
una ciutat que té un gran nombre de parcs i també tenim un dels parcs urbans més 
gran de Catalunya, tenim un pulmó verd aquí al costat que és diu Collserola que s’ha 
de preservar, i també som líders amb diferents indicadors tecnològics a la ciutat, pel 
que fa a nombre de telèfons mòbils per habitant, nombre d’ADSL, també som una 
ciutat molt jove, els joves són els principals consumidors de les noves tecnologies, 
per tant tenim alguns reptes com a ciutat a enfocar en els propers anys, i en aquest 
sentit la proposta que ens feia tota aquesta gent era una mica canalitzar aquesta 
innovació tecnològica en aquests dos àmbits. 
 
 En definitiva les conclusions del Pla les llegiré perquè són molt breus, diu: 
 
- Posar en valor la iniciativa de l’Ajuntament en aquest terreny així com l’alt capital 

humà, intel·lectual i econòmic de la ciutat. 
  
- Reforçar el sòlid i ferm compromís de l’Ajuntament per esdevenir una ecoCiutat 

preparada per la societat del coneixement i la comunicació. 
 
- Proposar una sèrie de línies d’actuació amb una orientació fonamentalment pràctica 

i d’aplicació al territori. 
 
 En aquest sentit pel que fa a aquest Pla d’Innovació evidentment haurà de tenir 
en compte la situació econòmica en cada moment en els propers anys, això és un Pla 
que pretén abarcar des del 2009, per tant des d’avui mateix i fins el 2012, i per tant 
s’ha d’emmarcar sempre dins el marc pressupostari que aquest Ple aprovi anualment. 
 
 Possibles projectes que se’n poden derivar i que de fet alguns ja estan en 
execució i que poden sortir en aquests propers anys. La posada en marxa per 
exemple del canal Youtube Sant Cugat és una aposta clara cap el món audiovisual a 
internet, o sigui Youtube en aquests moments és un referent no només pels joves 
sinó per tothom per anar a buscar continguts audiovisuals i per tant creiem que 
havíem de ser-hi i en aquest sentit el canal Youtube ens ha permès per exemple ara 
engegar una campanya contra el canvi climàtic que s’està fent a través del canal 
Youtube a Sant Cugat. Però per exemple també volem posar en marxa el que ha de 
ser la primera televisió a internet de la ciutat, Cugat.tv ha de ser una aposta en aquest 
sentit, també perquè la informació audiovisual i de continguts audiovisuals estigui 
present a la xarxa i puguem arribar a tota la ciutadania a través d’aquest nou canal. 
També oferim els serveis via sms tal i com ja vam fer anteriorment, com recordareu 
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amb el que era la preinscripció d’escoles bressol o també la consulta del cens 
electoral, etc. Un element molt important serà poder fer arribar la fibra òptica a tots els 
equipaments municipals i en això ja hi estem treballant, però també evidentment 
algun dia poder fer arribar la fibra òptica a la llar, aquest també ha de ser un repte 
important per la ciutat i un repte que esperem que puguem veure en els propers anys. 
L’accés wifi a internet en tots els edificis municipals, etc., etc. 
 
 Casualitats de la vida el Primer Ministre anglès va dir que “Una Europa digital 
de baixes emissions i respectuosa amb el medi ambient. Aquests han de ser els 
punts en que haurem de fixar-nos en els propers mesos per sortir de la crisi.” No sé si 
algú li va filtrar el contingut del nostre Pla però en tot cas ens indica que anem en la 
bona direcció. En conclusió, el que pretenem amb aquest Pla Local d’Innovació 2009 i 
2012 i l’objectiu que ens marquem és que Sant Cugat esdevingui l’ecociutat del 
coneixement i la comunicació de Catalunya. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Per a 
nosaltres és una satisfacció veure reflectit dins d’aquest nou Pla Local d’Innovació 
que ens porta en aquest Ple unes quantes de les nostres propostes que vam posar 
sobre la taula per tal de donar suport en els pressupostos d’aquest any 2009. 
Nosaltres crèiem que per tal de sortir d’aquesta crisi, per tal de donar la qualitat de 
vida que es mereixen els nostres conciutadans calia a més donar la qualitat en una 
ciutat que com diu el Sr. Puigneró som líders en indicadors tecnològics doncs calia 
donar-li la qualitat amb aquesta tecnologia que es mereix, per tant d’alguna manera 
no podíem començar la casa per la teulada i havíem de començar per exemple pel 
que vostè anomena en el seu apartat 9.02.02 del seu Pla que diu: “Impulsar el Pla 
d’implantació de cabal de banda ampla a tot el municipi i garantir serveis entre 
comunicacions bàsics”, és a dir l’any 2010-2009 no pot ser que molts conciutadans 
nostres no tinguin cobertura de telefonia mòbil a casa seva, tinguin mala qualitat del 
que és l’ADSL i en tot cas a més si volem facilitar una ciutat pels emprenedors pel 
valor afegit de la investigació i del coneixement hem de començar per unes 
estructures que facilitin això i en aquest cas nosaltres veiem que es va per aquesta 
via, a més tal com ho qualifiquen vostès amb una prioritat alta, per tant nosaltres 
donem el nostre vot favorable, l’únic que jo tenia apuntat per d’alguna manera mig 
recriminar-li era començar amb la cita del Primer Ministre Gordon Brown, que vostè 
ens ha posat en el power point i que francament amb un Pla d’innovació i de futur i tal 
com està el Sr. Gordon Brown no convida gaire a l’optimisme que vostè ens encapçali 
això però estic segur que ho va fer amb bonhomia i abans que el Sr. Gordon Brown 
es veiés en aquesta tessitura. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: En el tema Gordon Brown estic d’acord amb el company d’Esquerra 
Republicana. Com a fill de Manlleu la referència als ports de la comarca d’Osona, 
home!, vostè té una part de raó però els que ens creiem que som de la capital 
d’Osona encara que els de Vic no ho vulguin, segurament hauríem de parlar de les 
fonts, dels nitrats, del grup de defensa del Ter i els governs de fa 20 anys i totes 
aquestes històries, però és igual, deixem-ho estar perquè no té sentit. 
 
 Nosaltres com ja li hem dit votarem a favor d’aquest punt, creiem que hi ha 
punts molt positius a destacar, i ara estic pensant una mica en els punts de l’ordre del 
dia, em sembla que hem votat tots els punts executius de l’ordre del dia, per tant no 
solament vostès voten a vegades alguna moció nostra com diu el facebook sinó que 
nosaltres també, tots plegats, tenim una idea bastant gran de gestió. 
 
 Ens sembla molt bé, nosaltres vam estar presents amb alguns dels qui estan 
avui aquí al Consell que es va crear del Pla de la Societat de la Informació, creiem 
que va estar bé, la responsable Sra. Serrano que és qui ha portat tot aquest tema, 
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creiem que és una excel·lent professional i que continuï en aquest projecte ens 
sembla una garantia d’èxit, també el Sr. Solà estava en aquesta situació i per tant tota 
la gent que hi ha al voltat ens semblen coherents i com a mínim tenen una certa 
experiència i els resultats són positius. Ens va saber greu que les reunions 
s’eternitzessin i per tant que segons el nostre criteri acabés una mica en un calaix 
aquest Pla director de la Societat de la Informació. En qualsevol cas s’ha encetat una 
nova via amb el “Connecta” i amb aquest nou Pla i pensem que és positiu. 
 
 Per tant ens sembla positiu que hagi hagut participació ciutadana, nosaltres 
sempre els hi votarem a favor quan hi hagi projectes de ciutat que es compti amb els 
grups polítics, que siguin orientats al nostre programa i que hi hagi participació 
ciutadana, aquí se n’ha fet per tant tenen el nostre suport. Creiem que ha hagut una 
sistematització adequada, al parlar de partenariats privats o públics em sembla 
adequat també en aquest sentit, ara volem posar sobre la taula que l’èxit, la 
continuïtat de tot plegat, serà que hi hagi veritables grups d’impuls de les accions 
acordades, que aconseguim que tots els ciutadans de Sant Cugat puguin tenir accés 
fiable a internet, per exemple vostè sap que a la Floresta o a Valldoreix encara hi ha 
moltes zones que la gent no es pot connectar tranquil·lament a una ADSL, i jo crec 
que aquesta hauria de ser una de les principals actuacions de vostès com equip de 
govern, facilitar que tota aquesta gent ho pugui tenir, tot i que ja sé que aquest és un 
tema de privats, i si no cercar solucions que vostès ja en deuen haver estudiat 
algunes. 
 
 Nosaltres entenem i esperem que aquest Pla no quedi en un calaix, que no 
esdevingui tota una acció publicitària i que passi el que altres vegades ha passat, que 
aquells plans i planillos no configuren un tot sinó que són allò petit que es va fent. 
Recordar les nostres mocions del grup Socialista sobre la creació d’un Pla estratègic 
que el que vol és un Pla estratègic que es tenir aquests Plans que vostès han fet, 
com el Pla de Cultura que ens sembla molt positiu i al que vam donar suport, doncs 
que estiguin dins d’un conjunt de ciutat, un Pla estratègic, la vam presentar dos o tres 
cops i no descartem tornar-la a presentar tot i que ja sé que ens diran que no perquè 
la memòria és el que té. 
 
 No entrarem a parlar d’altres consideracions, simplement dir-los-hi que 
l’administració electrònica està molt bé, espero que la propera vegada que nosaltres 
presentem una moció a favor d’una ordenança d’administració electrònica li donin 
suport, no com van fer l’anterior vegada, que també ens en recordem. 
 
 Felicitats per la seva concisa exposició. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT 
 
Esports 
 
 14.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DELS APARTATS 5è I 8è DEL DECRET 
933/09 DE 27 DE MAIG, D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT PER LA SELECCIÓ 
D’ARRENDAMENT FINANCER DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL 
PAVIMENT DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA ZEM JAUME 
TUBAU I AL CAMP DE FUTBOL DE MIRA-SOL. 
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 Per Resolució de l’Alcaldia Presidència núm. 932/2009 de 27 de maig es va 
aprovar expedient de contractació per a la selecció del proveïdor i adjudicació per 
procediment obert i tramitació d’urgència del contracte de subministrament i 
instal·lació del paviment de gespa artificial dels camps de futbol de la zona esportiva 
municipal (ZEN) “Jaume Tubau” i de “Mira-sol”, en la modalitat d’arrendament 
financer (leasing) prevista a l’art. 9.1 de la Llei de contractes del Sector Públic 
(LCSP), essent el preu de licitació les quantitats de 628.813’32 € i de 678.751’86 €, 
respectivament. 
 
 El contracte d’arrendament financer és una institució de dret comercial 
incorporada a la contractació pública però subjecta a un conjunt de normes i 
disposicions específiques de dret privat en virtut de les quals aquesta modalitat 
contractual ha d’ésser concertada amb societats d’arrendament financer que tenen 
com a activitat principal la realització d’aquestes operacions sense perjudici d’altres 
complementàries que poden efectuar, en els termes que estableix la Disposició 
Transitòria 7ª de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, de Disciplina i Intervenció de les 
Entitats de Crèdit. És per això que l’expedient per a l’adjudicació del subministrament 
i instal·lació del bé es tramita de manera coetània però separada de l’expedient per a 
la selecció de l’arrendador financer. 
 
 Amb caràcter general la durada del contracte d’arrendament financer és de 
quatre anys (48 mensualitats), segons es desprèn de l’art. 292.1c) de la LCSP. No 
obstant això, en el present cas, el Director d’Esports Municipal en l’informe emès en 
data 5 de maig de 2009 proposa un termini superior, de set anys, fixat en funció del 
període de vida útil estimada dels elements a instal·lar, extrem que exigeix 
l’autorització del Ple Municipal en els termes establerts a l’art. 174.5 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals.  
 
 Atès que l’Alcaldia Presidència mitjançant Decret núm. 933/2009, de 27 de 
maig, va disposar el següent: 
 
“DECRET núm. 933/09    
 
EXPEDIENT PER A LA SELECCIÓ D’ARRENDADOR FINANCER DEL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PAVIMENT DE 
GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA ZEM JAUME TUBAU I AL 
CAMP DE FUTBOL DE MIRA-SOL, PER PROCEDIMENT OBERT. EXP. 45/09  
 
Vist l’expedient de contractació relatiu al contracte epigrafiat. 
 
Atès que segons l’article 21.1.) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases 
de Règim Local (LRBRL) i article 274.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
troba atribuïda a l’Alcaldia, la contractació de tota classe quan llur import no excedeixi 
del 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, dels 
6.010.121,04 euros, comprenent-se dins dels esmentats límits el subministrament 
epigrafiat.  
 
Atès que aquesta alcaldia té delegat l’exercici de les seves competències en matèria 
de contractació en favor de la Junta de Govern Local a través de Decret 1271/07, de 
27 de juny, havent estat l’esmentada delegació publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 193, de 13 d’agost de 2007, i essent dita delegació 
subsumible en la previsió establerta en l’article 40.2) de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
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Atès que d’acord amb l’art. 14.1) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
esdevé viable en qualsevol moment per part del òrgan delegant no sols la revocació 
genèrica de la delegació competencial sinó ensems la reassumpció puntual del seu 
exercici, quan les circumstàncies concurrents ho facin convenient des del punt de 
vista de l’adequat funcionament del servei públic, com en el present cas succeeix, tal i 
com es justifica en la resolució prèvia núm. 932/09 d’aquesta alcaldia relativa a 
l’expedient de contractació per a la selecció de proveïdor del subministrament  del 
paviment de gespa artificial, que es tramita simultàniament. 
 
En base a tot l’anteriorment exposat, 
 
RESOLC 
 
1r.- APROVAR, en els termes previstos a l'art. 94 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre 
de Contractes del Sector Públic (LCSP), l'expedient de contractació per a la 
adjudicació del contracte d’arrendament financer amb opció de compra del 
subministrament i instal.lació de paviment de gespa artificial als equipaments 
esportius municipals següents: 
 
- Camp de futbol de la ZEM Jaume Tubau 
- Camp de futbol de Mira-sol 
 
2n.- APROVAR, en els mateixos termes presentats, el Plec de clàusules 
administratives particulars que regeix la contractació.  
 
3r.- OBRIR el procediment d'adjudicació fixant com a forma de selecció del 
contractista el sistema de licitació pública mitjançant procediment obert i tramitació 
d’urgència de conformitat amb el que disposen els articles 96 i 141 a 145 de la LCSP. 
 
4t.- APROVAR la despesa per import de 628.812,80 € (IVA inclòs) per al camp de 
futbol de la ZEM Jaume Tubau i 678.751,31 € (IVA inclòs) per al camp de futbol de 
Mira-sol. 
 
5è.- AUTORITZAR  la despesa de caràcter plurianual, fixant en 7 (set) les anualitats 
del contracte, així com el pagament del preu resultant a l’entitat financera 
adjudicatària fraccionat en 84 quotes mensuals successives i constants, tot allò a 
l’empara del que estableix l’article 174.1) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en relació amb 
l’article 292 de la LCSP. 
 
6è.- AUTORITZAR la despesa corresponent al present exercici amb càrrec a les 
partides següents del vigent pressupost municipal: 
 
- leasing  gespa artificial camp de futbol de Jaume Tubau:2008/2/50600/289/13028. 
   45200. 6320000  
- leasing  gespa artificial camp de futbol de Mira-sol:2008/2/50600/288/13028. 45200. 
    6320000 
- interessos leasing: 50100.61000.3490000 
 
7è.- CONVOCAR licitació pública mitjançant anuncis a inserir en el Diari Oficial de la 
Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya  i en el perfil de contractant de l’Ajuntament, en els termes que disposen 
els arts. 126 i 143 de la LCSP. 
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8è.- SOTMETRE a ratificació del Ple municipal en la primera sessió que es celebri el 
número d’anualitats (7) a què pot aplicar-se la present despesa plurianual, en 
comportar aquest termini ampliació del que l’art. 174.3 de la Llei d’Hisendes Locals  
estableix amb caràcter general, tot allò en compliment d’allò preceptuat per l’article 
174.5 del reiterat text legal. 
 
9è DONAR COMPTE d’aquesta Resolució a la Junta de Govern Local, si escau”. 
 
 Atès que en sessió celebrada en data 1 de juny de 2009 es va donar compte 
de les precitades resolucions a la Junta de Govern Local. 
 
 En virtut d’allò anteriorment exposat, es proposa al Ple Municipal l’aprovació 
del següent: 
 

ACORD 
 
 - RATIFICAR de conformitat amb allò que preveu l’art. 174.5) del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, en tots els seus extrems i propis termes i de conformitat amb 
l’informe favorable emès per l’Interventor Municipal en data 27 de maig de 2009, els 
apartats 5è i 8è del Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 933/2009, en allò relatiu a 
l’ampliació del numero d’anualitats del contracte d’arrendament financer del 
subministrament de la gespa artificial del camp de futbol de la ZEM Jaume Tubau i 
del camp de futbol municipal de Mira-sol que tindrà una durada de set anys, amb 
pagament del preu fraccionat en 84 quotes mensuals successives i constants, en la 
forma i termes establerts al Plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
contracte. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR D’ESPORTS, SR. AMADOR: Portem a ratificació l’expedient 
aprovat el 27 de maig en el qual tal com indica el títol es porta la contractació de la 
selecció de proveïdor i adjudicació per procediment obert i tramitació d’urgència pel 
contracte de subministrament i instal·lació de les gespes de la zona esportiva 
municipal de Jaume Tubau i de Mira-sol. Amb caràcter general s’indica que la durada 
del contracte d’arrendament financer és de 4 anys, o sigui 48 mensualitats, però es 
proposa el termini superior de 7 anys segons la vida útil estimada dels elements a 
instal·lar i aquest extrem exigeix l’autorització del Ple municipal i per tant de l’òrgan 
que ens ocupa i sotmetem a ratificació pel Ple municipal aquest punt de l’ordre del dia 
no sense mencionar específicament la tasca realitzada per l’àrea de Territori i els 
seus tècnics i l’àrea d’Esports i els tècnics que els representen en coordinació per 
realitzar aquest expedient i molt especialment la tasca realitzada per la Vicesecretària 
de l’Ajuntament, la Sra. Concha Cortés, que ens ha facilitat més enllà creiem de les 
seves obligacions la possibilitat de portar aquest expedient avui aquí. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Donarem suport a aquest punt perquè en un cas és millora el manteniment d’una 
instal·lació molt usada i que ha de donar la qualitat que es mereixen els equips que 
allà hi practiquen el seu esport, i l’altra perquè és també una vella reivindicació del 
districte de Mira-sol i que també millorarà i molt la qualitat de les instal·lacions que 
gaudeix l’equip de Mira-sol. 
 
 En la passada Comissió Informativa el company Xavier Boix d’Iniciativa ja va 
manifestar la preocupació pel retard d’aquestes obres per tant jo el que els hi 
demanaria i els insto és que en la propera Comissió Informativa ens presentin el 
calendari que vostès treballen de cara a l’inici de la pretemporada i de la temporada 
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vinent perquè cap equip es vegi afectat com pensem en el cas que sigui necessari 
redistribuir aquests equips i amb quines instal·lacions comptaran per poder donar 
sortida a totes les demandes de pretemporada i d’inici de temporada. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Nosaltres també donarem suport però a més a més el que ens agradaria 
saber és si han tingut present, com va comentar el nostre representant en el Consell 
d’Esports, el Sr. Alfredo Bergua, el fet que per part de la Generalitat de Catalunya es 
donen subvencions i que si l’Ajuntament de Sant Cugat té previst demanar-les perquè 
el cost d’aquests camps estigui més bé de preu i no siguin tan costosos per tots els 
santcugatencs, i donar també l’enhorabona a l’equip de govern en aquest sentit pel 
fet que per fi Mira-sol tindrà gespa artificial, però pensin que no tan sols Mira-sol sinó 
que haurem de tirar més endavant perquè encara falta algun camp més per acabar 
de posar gespa artificial. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
És estrany que avui l’oposició parli perquè a la gran majoria de l’oposició segons un 
columnista no li interessa l’esport, i jo crec que avui es demostra que a l’oposició 
també l’interessa l’esport. 
 
 Referent al punt que tractem jo crec Sr. Amador que se’ns ha fet de dia, se’ns 
fa de dia perquè jo crec que està molt bé que renovem les instal·lacions, que posem 
gespa artificial, però jo tinc dubtes d’on els equips podran començar primer la 
pretemporada i després la temporada, no sé si això ho tenen planificat o no, en 
qualsevol cas agrairia que se’ns informés de com pensen recol·locar aquests equips, 
més que res perquè pels malalts de futbol ja saben que la Lliga argentina en lloc de 
tenir dues voltes té l’”apertura” i la “clausura” i llavors a Sant Cugat estarien abocats a 
fer només el torneig de “clausura”, no podrien fer el d’”apertura” per problema de 
calendari, llavors si us plau li demanaria que ens posés sobre la taula a veure com 
pensa recol·locar aquests equips. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Agafo la paraula del meu company membre de la Comissió Informativa 
que tracta aquests temes. Ens alegrem que per fi hagi gespa artificial a Mira-sol i que 
es reformi la gespa de la zona esportiva del company Jaume Tubau. Jo voldria fer 
una pregunta, per què ho hem fet per renting?, i també fem la pregunta en la línia que 
comentava el company, a no ser que algú digui per què no preguntem això, que si no 
resulta que passem de les finances de l’ajuntament o no exercim la nostra feina. Si us 
plau, ens poden respondre a aquesta pregunta? 
 
 . REGIDOR D’ESPORTS, SR. AMADOR (RESPOSTA): Em sembla que ha fet 
efecte aquell article perquè en diferents Comissions Informatives he anat explicant tot 
el procés, el plec de condicions, els tràmits a seguir, la possible instal·lació, tots els 
terminis, i avui a última hora em trobo amb unes preguntes que estic encantat de 
contestar però que ja fa mesos que parlem d’aquest tema, em refereixo a que fins i tot 
ho haguessin pogut preguntar en l’última Comissió Informativa, o en l’últim Consell 
Esportiu municipal dels qui van assistir, però estic encantat de trobar-nos i de seguir 
treballant en aquest cas pel món de l’esport. Estem treballant lògicament no per la 
pregunta seva sinó perquè la nostra obligació és treballar per la pretemporada i 
temporada del proper any i per tant tan aviat haguem definit les instal·lacions seran 
informats, no dubtin que els jugadors usuaris d’aquestes instal·lacions podran iniciar 
la pretemporada i la temporada en perfectes condicions, molt probablement no les 
començaran en les instal·lacions afectades i per tant estem treballant perquè puguin 
realitzar-les en unes altres instal·lacions amb les millors condicions possibles. 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  15.06.2009                    pàg. 46 

 
ESBORRANY ACTA 

 A la Sra. Rodríguez comentar-li que la Generalitat ara per ara no ha obert cap 
línia de subvenció per poder-nos acollir en aquest cas a la instal·lació de gespes 
artificials, hi seguirem treballant i tan aviat obrin alguna línia no dubti que ens hi 
acoblarem i intentarem poder-les optar a que ens financin part d’aquesta operació. 
 
 Al Sr. Calderón més del mateix, diu que se’ns fa de dia, i jo crec que no, jo crec 
que estem treballant amb el màxim d’urgència que podem i que es pot realitzar i és 
un plec de condicions encara que no ho sembli de gran complexitat tècnica, i és per 
això que jo he volgut fer menció molt específica amb els tècnics que han estat 
treballant perquè des de fora a vegades no es veu però en aquests temes de les 
gespes artificials i molt especialment el recanvi del Jaume Tubau, que està previst 
realitzar-se amb una tècnica diferent, en la de Mira-sol s’ha hagut de fer un estudi 
molt tècnic per part en aquest cas dels responsables de l’àrea de Territori i és per 
això que fins que no s’ha pogut acabar d’analitzar bé les actuacions no s’ha pogut 
treure el concurs. És lògic que ens hagués agradat fer-ho abans però creiem que 
portant-ho ara té les suficients garanties perquè el resultat sigui el millor possible pels 
usuaris que és qui ens preocupa. 
 
 Per què renting?, doncs perquè creiem que és un bon sistema en el qual porta 
a la vida útil d’un bé mitjançant el finançament en el termini d’aquell bé, i per tant a 
partir d’aquí creiem que el renting a 7 anys és un nou sistema que s’està utilitzant en 
moltes poblacions i que també ens ha ajudat l’assessorament per part de la Diputació 
Provincial, cosa que vull mencionar i agrair, i per tant hem optat per aquest sistema 
més enllà de finançament que no és el cas, crec. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Crec que al final m’ha respost, en qualsevol cas a nosaltres la forma 
de contractació sí que ens sembla un tema a parlar-ne, amb aquest renting a 7 anys 
és cert que vostès i qualsevol altre ajuntament tenen altres activitats amb renting, 
suposo que deuen tenir els cotxes de la policia entre d’altres coses, i no estem dient 
que això sigui il·legal, això que quedi clar; el que sí estem fent és imputar costos en 7 
anys i el que no entenem és per què no han fet altres fórmules com una compra per 
inversió i manteniment segurament per un tema pressupostari. Comprem avui i 
paguem en 7 anys; que no podíem pagar-ho tot ara?, no tenim suficients diners?, 
estem carregant el pressupost ordinari amb aquest renting i per tant el que creiem és 
que això dificultarà fins i tot la possible entrada en alguna subvenció. Vostès no han 
declarat aquesta obra plurianual, ja sé que això no és de la seva competència, vostè 
és el regidor d’Esports, vostès no l’han declarada pluriannual i per tant creiem que 
perdem alguna oportunitat. Sense entrar en més consideracions, felicitar-nos perquè 
al final hi haurà gespa artificial. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
Educació 
 
 15.- PROPOSTA D’ACORD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA 
PÚBLICA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ SOBRE AJUTS ALS 
AJUNTAMENTS TITULARS DE LLARS D’INFANTS PER A L’ESCOLARITZACIÓ A 
LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE NENS I NENES DE 0 A 3 ANYS QUE 
ES TROBIN EN SITUACIONS ECONÒMIQUES DESFAVORIDES DURANT EL 
CURS ESCOLAR 2009/2010. 
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 El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya  ha aprovat 
mitjançant el programa C. de l’Ordre EDU/85/2009, d’11 de març, (DOGC 5336 
d’11.03.2009), les bases i la convocatòria pública per a la concessió de subvencions 
als ajuntaments titulars de llars d’infants, d’ajuts per a l’escolarització de nens i nenes 
de 0 a 3 anys que es trobin en situacions econòmiques desfavorides,  durant el curs 
escolar 2009/10. 
 
 D’acord amb les bases generals de la convocatòria els Ajuntaments han de 
seleccionar l’alumnat dels seus centres en el que concorrin els requisits i 
circumstàncies per l’atorgament de l’ajut, mitjançant un procés selectiu de 
concurrència pública que s’ha de regir per les bases aprovades per l’administració 
municipal. 
 
 L’Ordre EDU/85/2009 estableix que abans del proper 15 de setembre 
l’Ajuntament ha de remetre al Departament d’Educació, entre altres documents, 
certificats acreditatius de que s’ha dut a terme i resolt la convocatòria  de concessió 
d’aquests ajuts. 
 
 Aquest Ajuntament és titular d’escoles bressol per a infants entre 0 a 3 anys 
gestionades mitjançant gestió directa a través de l’Organisme Autònom “Patronat 
Municipal d’Educació” que compten amb un total de 364 alumnes places per al curs 
2009/10. 
 
 En compliment del que estableix l’Ordre EDU/85/2009 i de conformitat amb 
l’art.53.1 u) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
 
 Es proposa al Ple municipal l’aprovació del següent: 
 

ACORD 
 
 1r.- EXPRESSAR LA VOLUNTAT de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
d’acollir-se a la convocatòria pública aprovada per l’Ordre del Departament 
d’Educació EDU/85/2009,  d’11 de març,  per a la concessió d’ajuts als Ajuntaments 
titulars de llars d’infants per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es 
trobin en situacions econòmiques desfavorides durant el curs escolar 2009-2010. 
 
 2n.- APROVAR les bases especifiques reguladores de la selecció de l’alumnat  
de les Escoles bressol municipals beneficiari dels ajuts per a escolarització, que 
figuren com a annex d’aquesta proposta. 
 
 3r.- APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ a la que es donarà 
difusió mitjançant la publicació de les bases en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i de 
les Escoles Bressol Municipals i comunicació individualitzada domiciliària a totes les 
famílies amb fills inscrits a les llars d’infants municipals per al proper curs escolar. 
 
 4t.- FACULTAR a la Regidoria d’Educació i Joventut, per a qualsevol 
atorgament documental que eventualment pogués esdevenir necessari en ordre al 
desplegament de la tramitació procedimental davant del Departament d’Educació per 
a la formal sol·licitud i efectivitat de la concessió d’ajuts als ajuntaments titulars de 
llars d’infants per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en 
situacions socioeconòmiques desfavorides durant el curs escolar 2009/2010 en el 
marc de la convocatòria de selecció oberta per part municipal amb publicació de les 
corresponents bases reguladores de la fase de sol·licituds individuals. 
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 5è.- TRAMETRE certificació dels presents acords plenaris al Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya als efectes pertinents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, SRA. SALAT: La proposta d’acord 
que portem avui és un tràmit anual, es tracta de la convocatòria pública que fa el 
Departament d’Educació per concedir subvencions als ajuntaments que tinguin en la 
seva titularitat llars d’infants i es tracta d’ajuts per l’escolarització d’aquests infants de 
0 a 3 anys que es trobin en situacions econòmiques desafavorides. L’Ajuntament com 
saben és titular d’escoles bressol gestionades mitjançant gestió directa a través de 
l’Organisme Autònom Patronat Municipal d’Educació i que en total compten amb un 
nombre de places de 364 adreçades als infants pel curs 2009-2010.  Aquests ajuts 
les famílies els podran sol·licitar a partir del proper 6 de juliol. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 16.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 
REPLANTEJAMENT HORARI BIBLIOTECA: En el Ple d’abril com a resposta d’una 
pregunta que li vaig fer vostè va mostrar el seu recolzament al replantejament de 
l’horari de la Biblioteca en aquelles èpoques en que els centres educatius no tenen 
docència i les famílies i la joventut poden apropar-se més del que ho fan 
habitualment. S’acosta un d’aquests moments i la pregunta és si tenen previst un 
canvi d’horari a partir del 22 de juny. 
 
CONTINUITAT ACTIVITAT DE PSICOMOTRICITAT A LES ESCOLES EL PROPER 
CURS: El passat Ple li vaig preguntar sobre la continuïtat de les activitats de piscina i 
de psicomotricitat a les escoles a càrrec de l’ajuntament. Haig de dir que en una 
Informativa extraordinària se’m va contestar molt correctament que l’activitat de 
piscina continuaria, i aprofito per dir-li que estem contents ja que és bo garantir que 
els nens i les nenes de la ciutat aprenen a nedar, i també se’m va dir que la 
psicomotricitat per diverses raons fàcilment no es realitzaria, però no hi va haver un 
no rotund, aprofito aquesta petita escletxa per fer-hi un prec: que el proper curs 
continués també aquesta activitat de psicomotricitat, que som conscients que han 
recolzat de manera generosa i que es faci un replanteig consensuat i amb temps amb 
la comunitat educativa d’aquest suport a programes concrets. Vull dir-li que aquest 
programa és ben rebut i que hi ha una preocupació pel seu possible tancament. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT, 
SR. ESCURA (RESPOSTA): 
 
REPLANTEJAMENT HORARI BIBLIOTECA: En el seu moment, en la Comissió 
Informativa, si mal no recordo, es va explicar àmpliament tot el que es feia per ampliar 
horaris per exàmens, per estudis, no només a la Biblioteca sinó al Casal de Joves 
Torreblanca, la Casa de Cultura, la Biblioteca del Mil·lenari, Casal de Cultura de Mira-
sol, el Centre social i sanitari de la Floresta, recordo que es va distribuir 
abundantment aquest díptic, i si vol després li puc informar més recollint informació 
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potser més concreta, potser més precisa de la que demana vostè, no sé si és això 
exactament la seva pregunta. 
 
 . REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, SRA. SALAT (RESPOSTA): 
 
CONTINUÏTAT ACTIVITAT DE PSICOMOTRICITAT A LES ESCOLES EL PROPER 
CURS: El programa de psicomotricitat és un programa que es va iniciar ja fa molts 
anys, ja vam parlar abastament a la Comissió Informativa dels seus orígens i el que 
ens quedava clar és que era un programa de formació al professorat i que no podia 
mantenir-se eternament, i més en situacions de crisi econòmica com la que estem 
patint ara mateix als ajuntaments. Vostè sap molt bé per la seva vessant professional 
que a d’altres indrets són els equips d’assessorament psicopedagògic i més aviat els 
centres de recursos el qui ofereixen aquesta formació. Lamento que no es pugui 
seguir duent a terme aquest programa, és un programa que ja a nivell tècnic ens 
posava molts dubtes i que ja avançàvem des de feia bastants anys que tindria el seu 
final. És un programa que les escoles han estat aprofitant em consta que molt bé 
durant aquests anys i que ara suposa un replantejament i una reorganització dels 
recursos de l’escola, si volen mantenir aquest tipus de metodologia que poden optar 
també per no fer-la. Voldria dir-li que com vostè sap nosaltres deixem de fer aquesta 
activitat però el que a mi em preocupa no és la retallada que fem d’aquesta acció 
formativa sinó la retallada que s’està fent ara mateix a la plantilla dels centres 
educatius de la nostra ciutat, una retallada important de recursos, que mantenim 
programes però no hi tenim les persones per dur-los a terme i això realment es notarà 
molt en la qualitat educativa de la nostra ciutat, cosa que lamento profundament i que 
amb el benentès que tenim amb el Departament ja he traslladat la meva preocupació 
per mirar si poden resoldre aquest tema a la nostra ciutat. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo faré dos 
preguntes o precs, ja decidiran vostès si m’han de contestar o no. 
 
CONVOCATÒRIA URGENT D’UNA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MOBILITAT: La 
primera me l’ha suggerit el Ple d’avui i jo crec que les paraules són molt importants en 
política i especialment quan les paraules les diu l’equip de govern. A mi no m’ha 
passat per alt la moció d’Esquerra Republicana sobre resoldre els problemes de 
mobilitat i aparcament als barris de l’Eixample Sud i Torreblanca, no m’ha passat per 
alt perquè crec que en la part no dispositiva de la moció es fan algunes afirmacions 
que admeses per l’equip de govern -ja que ha votat aquesta moció- són summament 
greus, en la moció es diu: “Tot plegat ha afectat greument la qualitat de vida dels 
veïns i veïnes, que de manera sobtada han vist transformat el seu entorn i els seus 
hàbits quotidians”, això diu un text aprovat per vostès. Un altre text aprovat per vostès 
diu: “Algunes de les mesures que es preveien al Pla de Mobilitat d’ESADE per evitar 
aquesta situació no han funcionat i cal repensar-les”, bé, jo crec que això mateix dit 
per vostès, i a mi em consta que avui en la moció que havíem fet sobre el Pla de 
ciutat s’han mirat fins l’última paraula, que hagin admès aquestes dues frases per a 
mi és summament greu i per tant els hi demano de manera urgent que convoquin una 
Comissió Informativa de Mobilitat per explicar-nos exactament què volen dir “quan ha 
afectat greument la qualitat de vida dels veïns i veïnes” i quan diuen que “algunes de 
les mesures de mobilitat no han funcionat i cal repensar-les”. 
 
PACTE PER LA LLUITA CONTRA L’ESCALFAMENT DE LA TERRA: La meva 
segona pregunta, no sé si em respondran o no, és: Vostès saben perfectament 
perquè hem donat suport en aquest Ple no fa pas masses mesos, un procés de 
participació ciutadana sobre el tema del Pacte d’alcaldes i alcaldesses pel Pacte per 
la lluita contra l’escalfament de la terra. Vam votar-ho en aquest Ple i sabem que el 
nostre alcalde va formar part de la delegació que va anar a Brussel·les, juntament 
amb una delegació de la Diputació de Barcelona per tal de presentar-ho.  
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El Pacte consisteix, per aquells que no sàpiguen exactament de què va, en el 
compromís de les ciutats per tal d'aconseguir els objectius comunitaris de reducció de 
les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant actuacions d'eficiència 
energètica i relacionades amb les fonts d'energia renovables.  
 
En aquest marc recentment s’ha fet públic un programa de crèdit que la Unió Europea 
canalitzarà a través de la Diputació de Barcelona d’una quantitat gens menyspreable 
que són 500 milions d’euros, per tal de canalitzar inversions en energies renovables 
en els municipis amb la participació del sector privat. Estem parlant per posar 
exemples concrets: d’utilitzar les teulades en edificis públics per posar plaques 
fotovoltaiques, de l’aprofitament d’aigües pluvials o d’aplicacions d’energia eòlica als 
municipis amb vocació urbana i residencial. 
 
El 10 de juny apareixien unes declaracions en la web de la ràdio municipal de la 
Tinent d’alcalde de Medi Ambient en que descartava participar en aquest programa 
de crèdit. La nostra valoració política és que aquestes declaracions són summament 
greus.  
 
El nostre grup pensa que aquest programa és una gran oportunitat pels municipis, de 
fet tenim constància que tots els municipis de més de 50.000 habitants de la província 
pensen acollir-se a aquest Pla i crec que no podem quedar-ne al marge. Per tant els 
demanem que ho estudiïn amb atenció i que rectifiquin la seva postura inicial. 
 
Aquest és un programa de crèdit que es canalitzarà a través dels ajuntaments però 
que té com a destinatari els sectors econòmics que promouen les energies 
renovables. És molt important assenyalar un element, és molt important assenyalar 
que el programa no incrementa l’endeutament dels ajuntaments, i això estic 
convençut que al Sr. Joly li suposarà una bona notícia atès el panorama que se’ns 
presenta als municipis pel 2010. Per tant, encara que no és un ajut directe, a la 
pràctica no suposa cap mena de càrrega pels ajuntaments participants.  
 
És un programa de crèdit a 17 anys amb un interès preferent encara per determinar 
que es nodrirà de tres fonts: del Banc Europeu d’Inversions i les caixes d’Estalvi 
catalanes que tracta de buscar la inversió d’empreses en el territori en un sector de 
molt de futur.  
 
Crec que el benefici pels ajuntaments és triple:  
 
• En primer lloc avançar en el compliment de la reducció d’emissions de gasos 

efecte hivernacle. 
 
• En segon lloc estimular i incentivar la inversió privada en un sector d’alt interès 

públic. 
 
• En tercer lloc incrementar els ingressos municipals per la via d’obtenció de cànons 

i llicències. 
 
El Prec és que ho estudiï Sra. Subirà amb atenció ara que encara hi som a temps, 
que no es tanquin cap porta i que se sumi a la iniciativa. Nosaltres per la nostra 
banda el que continuarem fent perquè pensem que aquesta és una bona política 
pública i una bona oportunitat per la ciutat és continuar fent pressió política i per tant 
si no rectifiquen nosaltres els hi presentarem una moció en el proper Ple. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  15.06.2009                    pàg. 51 

 
ESBORRANY ACTA 

 
CONVOCATÒRIA URGENT D’UNA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MOBILITAT: 
Respecte al primer tema dues coses, la primera és que té part de raó, quan jo he 
estat debatent la moció sobre Esade amb el Sr. Grangé aquesta tarda hem estat 
parlant per telèfon una bona estona i precisament el punt de l’”afectació greu de la 
qualitat de vida dels ciutadans” li he dit que no hi estava d’acord, que entenia que 
aquesta gravetat i que aquesta situació que ells expressaven de manera una mica 
alarmant no es produïa. Després quan ho hem treballat a la meva taula i ell en podrà 
donar fe, quan jo he començat a analitzar tots els elements de la moció m’ha dit: 
“passem directament als atesos”, anàvem una mica justos de temps, també ho he de 
dir, i és veritat que no hem entrat a valorar un per un tots els elements dels 
antecedents de la moció i ens hem centrat en els atesos, hem fet els atesos i després 
la moció tal qual l’hem enviat perquè pogués arribar a temps doncs ha arribat així, per 
tant jo ara no sé el que podem fer o no podem fer respecte aquest tema però 
assumeixo la meva responsabilitat de que en aquell moment no m’he aturat prou com 
perquè aquest element que jo tampoc no hi estic d’acord i com ex-veïna però usuària 
perquè la meva família hi viu sé perfectament que aquest tema no ha afectat 
greument, ho he repetit moltes vegades en aquest Ple, que ni a nivell de mobilitat ni 
tampoc ara a nivell d’aparcament això afecta greument la qualitat de vida dels 
santcugatencs, perquè a més a més estem convençuts des de l’àrea de Mobilitat que 
han estat més afectats veïns que utilitzen el barri per aparcar-hi desplaçant-se des 
d’altres zones de Sant Cugat o fins i tot de fora del municipi que no pas els propis 
residents que si més no sobretot als vespres que és quan més utilitzen aquesta zona 
doncs no troben dificultats d’aparcament. Per tant aquí assumeixo la meva 
responsabilitat, si després amb el Sr. Grangé ho podem arreglar d’alguna manera ho 
fem i si no doncs queda així assumit en la moció però entenent que ni respon a 
l’opinió de l’equip de govern i en tot cas es tracta d’una errada per part meva. 
 
En canvi en el segon element sí que hi estic d’acord i sí que l’hem posat 
conscientment, hi ha alguns elements del Pla de mobilitat d’Esade que no estan 
donant els resultats que voldríem, i un d’ells és el tema de l’aparcament, que la pròpia 
institució es va dotar i nosaltres els vam obligar dins del Pla de mobilitat a dotar-se 
d’un aparcament, i com passa en d’altres zones de la ciutat on hi ha empreses que 
disposen d’aparcament doncs no té el nivell d’ocupació desitjada i que és el motiu pel 
qual obliguem a fer tantes places d’aparcament perquè els propis usuaris d’aquell 
equipament en tant que es desplacen entre d’altres maneres en transport privat en 
facin ús. Per tant aquest és un tema que hem de revisar, que s’ha de parlar amb 
Esade i hem de trobar fórmules a través de les quals aquest aparcament sigui més 
utilitzat, per tant aquí ho assumeixo del tot i pel que fa al transport públic també mirar 
d’incentivar en més mesura el seu ús. Per tant en una cosa té raó i en l’altra 
l’assumim. 
 
PACTE PER LA LLUITA CONTRA L’ESCALFAMENT DE LA TERRA: Pel que fa a 
aquests crèdits dels que vostè parla, quan ens va arribar la primera informació, i així 
és com ho vaig manifestar en el mitjà de comunicació del que vostè parla, vam fer 
una primera anàlisi des del Departament, els serveis tècnics de l’ajuntament, i 
d’entrada no va semblar amb tota la feina que teníem en aquells moments el que ens 
estava costant dur a terme el fet de posar les plaques solars en aquest edifici, tots els 
plecs de condicions i tota la càrrega de feina que hi ha en aquests moments en 
l’Ajuntament, doncs va semblar que amb tots els projectes que ja teníem endegats en 
aquesta matèria eren suficients per la capacitat que nosaltres teníem de tirar-ho 
endavant. Això no treu que com vostè bé apunta es puguin seguir estudiant i així ho 
farem en les properes setmanes. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
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RECURSOS HUMANS: SITUACIÓ CONTENCIOSOS I SITUACIÓ 
TREBALLADORES SERVEI NETEJA: En el darrer Ple vam demanar una sèrie 
d’informacions sobre Recursos Humans, vull agrair les gestions del Sr. Puigneró 
perquè es posessin aquestes actuacions en la Comissió Informativa, malauradament 
no vaig poder assistir per altres temes però ho farem en la propera i per tant li 
agraeixo públicament. 
 
BONIFICACIÓ TAXA D’ESCOMBRARIES ALS COMERCIANTS AFECTATS PER 
LES OBRES DEL FEIL: D’altra banda els hi farem una pregunta molt curta respecte 
el FEIL o el Fons Zapatero, i és si tenen pensat fer una bonificació en la taxa 
d’escombraries en aquelles actuacions on hi hagi comerciants que els hi pugui afectar 
les seves vendes. 
 
DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MOCIONS: Els membres de les Joventuts 
d’Esquerra Republicana van fer una roda de premsa on parlaven que una qüestió 
aprovada que era que el carnet cultural -fora dels pactes que puguin haver-hi que en 
això nosaltres no hi entrem, però sí un tema aprovat- no tenia dotació pressupostària. 
Entenem que és solament un punt però que poden haver-n’hi més, els hi demanaríem 
si totes aquelles mocions que tenen acords tenen pressupost, bàsicament els hi 
estem dient part de les nostres 35 al·legacions al pressupost que el que feien era 
intentar dotar pressupostàriament aquells acords que hi haguessin. De les 
declaracions del responsable polític es va entendre que això ja es faria, per tant que 
en aquests moments no hi ha una dotació pressupostària per aquest tema en concret 
i per tant els hi demanem que en el marc de la Comissió Informativa ens posin si al 
costat de cada projecte aprovat hi hauran diners o no, com pensen aconseguir-ho o si 
ho deixen per l’any següent. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY 
(RESPOSTA): 
 
BONIFICACIÓ TAXA D’ESCOMBRARIES ALS COMERCIANTS AFECTATS PER 
LES OBRES DEL FEIL: Potser seria un tema que podrien respondre des dels 
diferents àmbits i em sembla que ha fet vostè referència a alguna Comissió 
Informativa, Educació o qualsevol de les altres podria estar involucrada en això, amb 
caràcter general dir-li que la proposta que fa vostè de la possible bonificació en les 
obres en aquests moments no hi ha aquesta proposta sobre la taula, en qualsevol 
cas com s’ha fet en anteriors ocasions si efectivament hi ha algun comerç afectat amb 
aquesta possibilitat no veig per què no es podria tractar de la mateixa manera que es 
va tractar en el seu moment, dir-li però en aquest moment que això no existeix, en 
qualsevol cas aquesta reflexió que fa vostè en prenc nota i la posem sobre la taula en 
el marc de la Junta de Govern. 
 
DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MOCIONS: Quant a si les mocions posteriorment es 
reflecteixen quant a la seva acció i execució es doten pressupostàriament, 
evidentment que sí. Si una moció comporta una activitat que al seu temps demana 
pressupostació doncs no pot ser d’una altra manera que la tingui; si no la té amb 
anterioritat perquè la moció pot ser de qualsevol tema que no té per què estar 
forçosament projectat en el Pressupost actual i cal fer una modificació pressupostària 
o no es pot realitzar la modificació oportuna en el marc del propi pressupost de l’àrea 
que correspongui doncs es fa el que pertoqui. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Segur 
que en trobem més d’una, ja els hi facilitarem els acords, així també fan una mica de 
feina. 
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BONIFICACIÓ TAXA D’ESCOMBRARIES ALS COMERCIANTS AFECTATS PER 
LES OBRES DEL FEIL: Vostè deia que en aquests moments no està en l’arena 
política la decisió d’aquest tema. Sobre les bonificacions de la taxa d’escombraries 
dir-li que per a nosaltres sí que hi és i per tant en el proper Ple farem una moció al 
respecte a la qual convidarem als grups de l’oposició i a vostès mateixos perquè s’hi 
afegeixin. L’estan fent en altres ajuntaments, com per exemple l’Ajuntament de 
Granollers i creiem que evidentment s’ha d’estudiar cas per cas perquè no és el 
mateix una obra de 15 dies que una de 6 mesos o de 3 però seria adequat en un 
moment de crisi on els comerços estan patint la davallada de la demanda. Gràcies i 
ens veiem en el proper Ple amb aquest tema. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY 
(RESPOSTA): 
 
BONIFICACIÓ TAXA D’ESCOMBRARIES ALS COMERCIANTS AFECTATS PER 
LES OBRES DEL FEIL: Molt gustosament ho estudiarem i ho analitzem a fons si 
efectivament hi ha algun comerç implicat en la matèria. 
 
Tornar a aclarir una vegada més que sobre el tema de la pressupostació a l’execució 
de les mocions, en qualsevol cas si no hi ha pressupost és perquè tampoc s’ha 
executat, és a dir si s’executa ha d’haver-hi pressupost. Jo crec que el seguiment de 
les mocions pel que fa a aquelles que interessa més a l’oposició per la seva 
presentació i seguiment és evidentment un tema d’execució, si s’executa evidentment 
hi ha pressupost, perquè si ha costat diners, si és una qüestió d’empenta o d’iniciativa 
que no comporta pressupost no, però si hi ha execució ha d’haver-hi pressupost si 
comporta despesa econòmica. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Em permetrà 
primer que faci un aclariment per al·lusions. Jo no desvetllaré el contingut de la nostra 
conversa Sra. Subirà, sempre interessant, i sempre que parlo amb vostè tinc la 
sensació que sap molt bé el que es porta entre mans, per tant jo crec que els dos 
hem estat amb les mateixes condicions i ho hem acceptat així. En tot cas això ve d’un 
problema i és d’estar negociant una moció a les 18,15 h., mitja hora abans del Ple. 
Nosaltres vam presentar això en roda de premsa, públicament, dimarts passat; vam 
presentar la moció per registre dijous a les 12 del migdia i avui, mitja hora abans del 
Ple, ens trobem parlant d’això. Jo crec que això sí que és manifestament a millorar 
entre tots aquest tipus de pràctiques. 
 
MANCANÇA DE BANCS EN ELS PARCS INFANTILS: Vostès saben que Sant 
Cugat és una de les ciutats amb més natalitat pràcticament de tot l’Estat i que un dels 
espais més demandats per la nostra ciutadania són els parcs infantils. Manifestament 
qualsevol parc infantil de la nostra ciutat en una tarda de bon temps hi ha un 
“overbooking” impressionant i a part d’aquest “overbooking” impressionant encara hi 
ha més “overbooking” de pares, mares i cangurs dempeus perquè no hi ha prous 
bancs; la mancança de bancs en els parcs infantils de la nostra ciutat creiem que és 
manifesta, els hi demanaríem una anàlisi parc per parc si fan falta aquests bancs i 
solucionar-ho. 
 
APARCAMENT EN BATERIA C/ FERRAN ROMEU: D’altra banda com a pregunta 
vostès recordaran que ara fa quatre Plens, o sigui quatre mesos, vam fer un prec per 
tal que s’arrangés la zona d’aparcament en bateria que hi ha al carrer Ferran Romeu, 
a la banda baixa del Parc Ramon Barnils i que té sortida a l’Av. Pla del Vinyet. 
Aquesta zona d’aparcament es troba en molt mal estat, no està pavimentada i quan 
plou el fang complica l’aparcament i el desaparcament. A més hi ha un desnivell 
considerable entre la zona de sorra i el paviment que porta fins el Pla del Vinyet i això 
posa en perill les rodes i els baixos de tots els cotxes que hi aparquen. Cal dir també 
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que és una zona molt estreta en la que costa maniobrar. Se’ns va dir que es resoldria 
aquesta situació amb celeritat però de moment no hem detectat millores, per tant ja 
que es tracta d’una zona de legal aparcament sí que els hi pregaríem d’una vegada i 
com que és una zona que els caps de setmana hi venen molts visitants de la nostra 
ciutat, és per millorar la imatge i la qualitat de vida dels nostres santcugatencs i els 
seus vehicles, els hi pregaríem que arrangessin això si us plau. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
MANCANÇA DE BANCS EN ELS PARCS INFANTILS: Pensi que constantment, 
normalment a demanda de gent que ens ho fa saber que en alguna zona o bé estan 
malmesos, a part que les pròpies empreses concessionàries si estan malmesos o 
estan bé els va canviant, doncs anem posant en funció de l’estoc i del pressupost de 
que es disposa. 
 
APARCAMENT EN BATERIA C/ FERRAN ROMEU: De la mateixa manera respecte 
el parc hem fet l’encàrrec, jo mateixa vaig traslladar l’encàrrec a l’àrea de Parcs i 
Jardins perquè com sap aquesta zona està a tocar d’un parc i li correspon, han de fer 
el projecte, els recursos de que disposem són els que són, tenim molts projectes 
sobre la taula, molts dels quals hem comentat aquí i per tant a mesura que els anem 
donant sortida, que és més un tema de recursos i de capacitat per anar traient la feina 
doncs ho anirem fent i espero que aquest no tardi gaire. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
 
OBRES PRIVADES ATURADES A LA CIUTAT: Dues qüestions, nosaltres també fa 
uns quants plens vam denunciar l’estat d’algunes obres privades que fruit de la crisi 
econòmica les promotores han deixat inacabades a la nostra ciutat. En aquell 
moment plantejàvem fer la pregunta, instar al Govern, ja que no s’estava fent un 
control d’aquests solars o d’aquestes obres inacabades que es fes. Pensàvem deixar 
el tema aparcat perquè sincerament pensàvem que tiraria endavant però no sé si ho 
estan fent però el que sí està clar és que a nivell de ciutadà veiem que aquests solars 
continuen en molt mal estat. Nosaltres presentem un recull d’exemples d’aquest solar, 
un recull fotogràfic que lliurarem al Secretari perquè faci arribar als àmbits 
corresponents, també els hi farem arribar en format electrònic, on veuran l’estat 
d’aquestes obres i com envaeixen en molts casos la meitat de la vorera fent aquestes 
voreres totalment inaccessibles, acumulació de runa, brutícia en aquests solars, 
veuran també acumulació d’aigües, de males herbes, al costat d’habitatges on hi 
tenim la ciutadania vivint amb els riscos que això suposa d’aparició d’insectes 
rosegadors, a banda de la perillositat de molts d’aquests tancaments de cara a 
persones i a infants. 
 
Nosaltres doncs fem de nou el prec, que ens expliquin si s’està fent alguna cosa per 
aquestes obres, si no els hi demanaria de nou que fessin quelcom per llistar-les i per 
tenir controlat el que són aquests tancaments i sobretot el mal estat de brutícia i la 
innaccessibilitat de moltes d’aquestes voreres en carrers com el Passatge Diputació, 
Av. Cerdanyola, carrer Can Mates, etc., aquí trobaran un recull. 
 
ESBART SANT CUGAT: Un tema que els instaríem més a parlar-ne en l’espai que 
vostès considerin oportú i el prec li faig al Sr. Alcalde, evidentment implicats també 
estarien el Sr. Escura i el Sr. Jordi Joly, i és referent a la roda de premsa que van fer 
la Junta de l’Esbart Sant Cugat on ells manifestaven la possibilitat propera de trobar 
un local que podria ser tot i de lloguer, definitiu, i que vindria a solucionar el seu 
problema. Nosaltres hem vingut manifestant en aquet Ple la intenció del nostre grup 
de donar suport a accions per col·laborar amb l’Esbart perquè trobin una solució 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  15.06.2009                    pàg. 55 

 
ESBORRANY ACTA 

definitiva en el moment en que es troben ara sense sostre, com entitat de cultura 
tradicional i popular, com entitat que ofereix a la ciutat una alternativa de lleure 
important i a més a més una formació en dansa i conservació de dansa i de cultura 
tradicional i popular bàsica per mantenir la identitat com a poble. Crec que tampoc és 
un tema per ventilar en aquests moments però sí que els instaria si us plau a 
convocar una reunió amb els grups de l’oposició per parlar de quina seria la millor 
solució possible, manifestant ja d’antuvi -com d’altres grups municipals- la nostra 
voluntat de recolzar aquesta entitat. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPORTS I COL·LECTIU LGT: També els hi voldria 
recordar que al llarg del Ple hem fet dos precs amb preguntes, sobretot el calendari-
planing que hem demanat per la propera Comissió Informativa de temes dels camps 
de futbol que estaran ocupats per pretemporada, i també les polítiques de 
visualització i normalització del col·lectiu LGT que han manifestat i que també 
recordem que ens agradaria conèixer. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 
OBRES PRIVADES ATURADES A LA CIUTAT: Esperem que ens faci arribar aquest 
recull fotogràfic que ens anirà molt bé, segurament alguns d’aquests solars ja no 
només en tenim coneixement sinó que s’han iniciat els corresponents expedients 
però també sap vostè que això no és una cosa que doni resultats immediats però ens 
anirà bé per poder fer la feina que ens demana i que compartim que ens faci arribar 
aquest document. 
 
ESBART SANT CUGAT: El Sr. Escura s’encarregarà de convocar la reunió que 
demana vostè sobre el tema de l’Esbart amb tots els grups de l’oposició i poder 
informar de com està la qüestió de les negociacions. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPORTS I COL·LECTIU LGT: En els altres dos 
temes que ha plantejat com a precs els regidors corresponents n’han pres nota al 
llarg del Ple municipal. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
 
ASSIGNACIÓ CARRER AL FUNDADOR DE LA CREU ROJA: Farà cosa d’uns 
quatre plens vam presentar una moció referent a que per part de l’Ajuntament de Sant 
Cugat se li dediqués una plaça al fundador de la Creu Roja, perquè feia 150 anys de 
l’aniversari, aquest proper 24 de juny, de la batalla de Solferino. La vam retirar amb la 
condició que mentrestant perquè l’havíem presentat amb temps suficient per la data 
en curs per part de la Comissió del Nomenclàtor ja tindrien l’indret per poder celebrar 
l’aniversari de la Creu Roja. Era per saber exactament quins tipus d’actuacions i quin 
seria l’indret on aniria o estaria enclavada la plaça o monument dedicat al fundador de 
la Creu Roja. 
 
NETEJA RIERES: També voldria fer un prec a més a més en aquests moments on 
ha arribat ja el mosquit tigre a Sant Cugat i sobretot segons quins indrets del nostre 
municipi com pot ser Mira-sol, Valldoreix, i sobretot en els llocs on hi ha rieres. Faríem 
un prec en el sentit que si us plau les netegessin ben bé i sobretot que evitessin que 
quedessin aigües estancades perquè al fer la neteja de les rieres o lleres, encara que 
ho faci l’ACA tota la conservació vostès a l’hora de fer-ho també poden fer “sus más y 
sus menos”, perquè quan et trobes per exemple que hi ha persones que et visiten de 
l’Ajuntament per casa teva i t’indiquen que no pots deixar una mica d’aigua sota un 
plat en un test perquè això pot provocar que faci niu el mosquit tigre, tu pots fer el que 
vulguis al respecte però si al costat tens una riera i aquesta no es manté en 
condicions doncs els mosquits tigre comencen ja a picar als nostres conciutadans. 
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Crec que és una cosa que s’haurien de posar a treballar seriosament en aquest 
sentit. 
 
MODIFICACIÓ PGM SECTOR ESTONNAC: Una altra qüestió seria un prec o saber 
què passa exactament. Farà cosa de 2 o 3 anys, ara no recordo exactament, es va 
aprovar una modificació de PGM en el sector de l’Estonnac a on com a conseqüència 
d’aquesta modificació de PGM on havien d’anar una sèrie de torres anaven blocs de 
pisos i a canvi l’Ajuntament de Sant Cugat tindria uns guanys em sembla recordar 
d’uns 3,5 milions d’euros. Ha passat el temps, de moment s’ha aprovat aquest PGM, 
per tant es va fer un urbanisme per aquelles persones que anaven, en teoria, per part 
de l’equip de govern, a donar uns diners per les arques municipals, aquests senyors 
no hi són i “nos hemos quedado compuestos y sin novios”, amb la modificació de 
PGM feta, on anaven torres ara aniran tres o quatre mòduls de planta baixa més tres 
pisos em sembla recordar, i els diners no han arribat a Sant Cugat. Volem saber 
exactament quin tipus d‘actuació pensen fer, si pensen retrotreure les actuacions i 
deixar amb ares a que la qualitat de vida de la gent que viu al seu entorn quedi com 
estava programat en el seu moment, que era 20a10) o quina altra actuació. 
 
PREGUNTA PER LA SRA. CONESA: El Ple passat vaig fer una pregunta que no em 
tornaré a reiterar al respecte, facin vostès memòria, vostè Sr. Recoder va comentar 
que la Sra. Conesa em contestaria, ha passat un mes, sí ho posa en l’acta del Ple 
que hem aprovat avui, i no hem tingut resposta alguna, és per saber si avui em 
contestaran. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, SR. RECASENS (RESPOSTA):  
 
ASSIGNACIÓ CARRER AL FUNDADOR DE LA CREU ROJA: Jo crec que en la 
darrera reunió de la Comissió del Nomenclàtor o en l’anterior vam fer un plantejament 
d’una proposta a Valldoreix que ens va semblar que no era la més adequada perquè 
se n’anava molt enllà en el temps i el que tenim pendent és convocar una nova reunió 
amb plànols amb les places i parcs que ens queden buits per buscar un nom per 
aquest cas i per alguns altres que tenim damunt de la taula. Això intentarem fer-ho al 
més aviat possible per tal de donar solució a aquests temes pendents. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
NETEJA RIERES: Pel que fa a la neteja de rieres Sra. Rodríguez ha d’entendre 
també quines són les nostres limitacions, és un tema que en una ciutat com la nostra, 
amb la quantitat que tenim, és pràcticament impossible poder-les abastar totes amb la 
precisió que nosaltres voldríem a banda de com vostè ha dit és una competència que 
originàriament és de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i nosaltres anem fent el 
manteniment, sobretot d’aquelles que tenen un risc més important d’inundar-se quan 
arriba l’estiu. Vostè ha centrat ara el tema més en el mosquit tigre, com sap, com 
tenim l’estrany o el dubtós honor de ser la primera ciutat on es va detectar, des del 
primer moment hem estat molt sensibles en aquest tema, hem fet campanyes 
constants que no hem deixat de fer durant tots aquests anys i encara que a vostè li 
sembli que és menys important realment tots els experts ens diuen que el més 
important és que les persones a casa seva, en els seus jardins, facin un bon 
manteniment de tot el que són possibles focus del mosquit, més que en llocs que 
aparentment a la gent, perquè són tradicionals d’estar-s’hi els mosquits com les 
rieres, doncs no són tan focus d’aquest específic mosquit. També cal dir que moltes 
vegades la gent atribueix les picades de mosquit al mosquit tigre quan a lo millor són 
mosquits que han estat sempre en el nostre ecosistema, jo ara mateix tinc dues 
picades en el braç que han estat de la Costa Brava aquest cap de setmana i dubto 
que hagin estat del mosquit tigre. Per tant sàpiga que cada vegada que algú ens 
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informa que hi ha un possible focus de mosquit tigre a la ciutat tenim persones que 
van allà i ho miren, a vegades es detecta i es posen trampes com segurament vostè 
també ha anat seguint en els mitjans de comunicació que ens permeten veure que 
posem unes trampes en l’època de deposició de les larves per tal de veure si 
realment en un lloc hi ha mosquit tigre o no, a vegades n’hi ha i a vegades no n’hi ha, 
i com li dic són mosquits comuns que també en tenim, i per tant estigui tranquil·la que 
fem tot el que podem però és un mosquit que té una capacitat de desplaçar-se que tot 
i que no és molt gran, de seguida que hi ha per exemple un solar on no es fa prou 
neteja o una casa que no està habitada habitualment i que per tant té focus, doncs 
apareixen amb més freqüència. Tot i així, li repeteixo, tenim una persona que entre 
d’altres feines es dedica específicament a aquesta i en tots els llocs on apareixen o 
se’ns indica que hi ha mosquit tigre hi anem i ho comprovem. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): 
 
MODIFICACIÓ PGM SECTOR ESTONNAC: Sra. Rodríguez, el tema de l’Estonnac 
pel qual vostè s’interessa jo crec que cal precisar perquè vostè diu que es va realitzar 
una modificació de Pla General, és cert que es va tramitar, però aquesta modificació 
no està aprovada, o sigui en aquest moment en no estar aprovada definitivament no 
s’ha fet el canvi de classificació i per tant allò segueix sent 20a10, per tant jo li agrairia 
que vostè fos precisa en les afirmacions, ni pèrdua de qualitat de vida, ni cap canvi de 
res, o sigui allà es va veure l’oportunitat de fer un increment de densitat però no 
increment de sostre, és a dir, el mateix sostre que es podia edificar en format 
unifamiliar s’edificava en format plurifamiliar. Què fèiem amb el format plurifamiliar?, 
doncs preservàvem més territori, agrupàvem el sostre i per tant generàvem un parc 
públic i a banda d’això generàvem una sèrie d’aprofitaments que ens semblaven bons 
pel municipi, recordem que diferents grups vam col·laborar, el grup d’Iniciativa, 
Esquerra i per tant diferents grups vam veure l’oportunitat de sense incrementar 
sostre aprofitar millor el territori, per tant era una planta més dos que no representava 
en aquest sentit jo entenc cap pèrdua sinó al revés, increment de qualitat de vida, cap 
pèrdua, en tot cas sense afectació de qualitat de vida. Jo crec que hem de ser molt 
precisos amb el llenguatge que utilitzem en el cas de l’urbanisme, perquè es pot 
entendre que s’ha fet aquesta modificació i aquesta modificació no ha estat 
perfeccionada; va quedar pendent que la propietat presentés un text refós, això mai 
ha passat, per tant en aquest moment en que la propietat no actua en aquest tema, 
segons ens indiquen o sembla però no tenim cap document que així ho digui podria 
ser que algun Banc s’hagués quedat aquesta propietat, però no ho sabem del cert en 
aquest moment, no hi ha cap documentació entrada en aquest ajuntament, per tant 
què està esperant l’ajuntament?, doncs que hi hagi un nou interlocutor, no sé si és 
una entitat bancària, i que puguem negociar amb aquest nou interlocutor, que potser 
està d’acord en complir exactament el conveni i per tant tenim una oportunitat 
d’ingressar uns diners per destinar-los a equipaments, o potser no, però en qualsevol 
cas en aquest moment com que no s’ha perfeccionat aquest contracte, ni s’ha 
perfeccionat la modificació de Pla perquè recordem que no només entra en vigor la 
modificació de Pla, primer, ha d’estar aprovada definitivament per la Generalitat i 
publicada, per tant podria estar -que no ho està- aprovada per la Generalitat i no 
haver-se publicat i allò no és llei, no té efectes, i vostè és jurista i entén perfectament 
el llenguatge que li estic parlant. Per tant, no s’ha perfeccionat la tramitació, no s’ha 
perfeccionat la contractació, per tant en aquest moment el que tenim és una zona de 
20a10. 
 
PREGUNTA PER LA SRA. CONESA: Pel que fa a la pregunta em sap molt de greu 
perquè no vaig veure repassant l’acta que hi hagués cap pregunta adreçada a mi, és 
més avui he recordat a la meva secretaria que revisessin que no hagués quedat cap 
pregunta pendent i també m’han dit que no, i em sap greu que hagués quedat una 
pregunta pendent, si la vol reformular jo miro de contestar-la. 
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 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
 
ASSIGNACIÓ CARRER AL FUNDADOR DE LA CREU ROJA: Primer vull fer un 
aclariment al Sr. Recasens, perquè pensi que l’aniversari és em sembla recordar el 
dia 24 d’aquest mes, ho dic per trobar l’indret per posar la plaça, carrer o estàtua al 
fundador de la Creu Roja, ho dic perquè una de les causes de presentar-ho amb tant 
de temps va ser perquè no ens agafés el toro en l’últim moment. 
 
NETEJA RIERES: Respecte al mosquit tigre que estava comentant la Sra. Subirà, 
em sap greu rectificar-li en una cosa, que està molt bé actuar a les zones on la gent 
viu, torres, jardins, etc., però la gent que viu a les zones confrontants a les rieres 
pateixen aquests efectes del mosquit tigre, i saben vostès perfectament que hi ha 
zones de la banda de Mira-sol a on hi ha molts bassals i la gent agrairia que es posés 
solució. 
 
PREGUNTA PER LA SRA. CONESA: Sra. Conesa, respecte a la pregunta que li 
vaig fer en el Ple anterior, va ser quan es va debatre si es feia un urbanisme a mida o 
no, quan es va modificar el PGM del Turó d’en Lluch, ara estic parlant de memòria, 
crec recordar que per part del Sr. Gausa es va comentar si s’estava fent un 
urbanisme a mida, vostè va dir que no, que era per l’interés general, i després amb la 
interlocutòria que vostès han presentat perquè no s’executi la sentència comenten 
que l’execució de sentència no es pot tirar endavant donat el cas que s’acaba de 
canviar el tipus de sòl que va ser aprovat o publicat crec que el 23 de març. Volia 
saber exactament com quedava la situació i després ja aprofitant saber les costes 
que ha costat o costarà a l’Ajuntament de Sant Cugat el fet que el contenciós hagi 
condemnat al nostre ajuntament en costes en l’últim plet. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): 
 
PREGUNTA PER LA SRA. CONESA: Sra. Rodríguez, aquest és un tema que atès 
que està en el contenciós nosaltres el tenim en mans dels nostres advocats i el que 
fem és seguir el procés que els nostres serveis jurídics ens van indicant en cada 
moment, per tant jo sé que vostè s’ha entrevistat amb els serveis jurídics de Territori i 
em sembla que vostè està més informada del que diu. En qualsevol cas dir-li que la 
modificació de Pla ha estat aprovada definitivament per la Generalitat de Catalunya i 
publicada, i en aquest sentit tenim un escenari diferent, evidentment, i com jo li deia 
els nostres serveis jurídics ens aconsellen presentar una sèrie de documentació al 
Tribunal per mirar de resoldre la situació amb el mínim cost pel municipi, i jo en 
aquest moment no li puc precisar, el que sí li puc precisar és que en la darrera 
sentència que vostè ha comentat, que la tinc aquí, però precisament el que fa és 
desestimar la demanda del contenciós, és a dir el que diu és que es desestima la 
demanda que presenten els al·legants perquè no és el tràmit oportú, és a dir 
l’aprovació provisional d’una modificació de planejament no és un acte administratiu 
ferm, no tanca el procés administratiu i per tant el que fa és desestimar aquest recurs 
als al·legants, en aquest sentit potser han estat mal aconsellats. Jo desconec si hi ha 
condemna amb costes -ara em mirava la sentència-, jo no ho tinc entès així però en 
qualsevol cas si el Tribunal decideix que desestima la demanda però condemna amb 
costes a l’Ajuntament doncs a nosaltres ens tocarà pagar les costes, no podem fer 
altra cosa. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 21,43 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


