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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 vint-i-
u de setembre 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: 

 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Abans de passar al primer punt de l’ordre del dia 
fer-los-hi avinent que la moció corresponent al punt 6 de l’ordre del dia queda 
retirada. Queda retirat també el punt 7è de l’ordre del dia i també el punt 19è. Els 
punts 2, 3 i 7 passen de ser mocions a ser declaracions institucionals. 
 
 Així mateix per part de tres grups municipals, concretament els d’Esquerra 
Republicana, Iniciativa per Catalunya-Verds i Partit dels Socialistes, es va presentar 
una moció institucional per la via d’urgència en suport dels treballadors i treballadores 
de Sharp Electrònica S.A. Aquesta moció ha estat debatuda pels grups, ha estat 
consensuada i tindrà el caràcter de declaració institucional. De tota manera hauríem 
de votar la seva urgència, d’acord?, doncs votem la incorporació d’aquest nou punt a 
l’ordre del dia, suposo que ho podem votar per assentiment, és així?, molt bé, doncs 
queda incorporat aquest nou punt a l’ordre del dia. 
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DESPATX D’OFICI 
 
 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANY ACTA PLE DE DATA 20 DE 
JULIOL DE 2009. 
 

- APROVAR per assentiment dels 25 membres electius presents l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 20 de juliol de 2009. 
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 I.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ 
DELS INFANTS A TRAVÉS DE LA CREACIÓ DEL CONSELL D’INFANTS. 
 
 Afortunadament vivim en una societat democràtica des de fa anys. Sabem que 
la democràcia és el millor sistema polític per garantir la convivència. Però també 
sabem que aquest sistema es pot aprofundir, en els seus valors, a partir de 
pràctiques participatives.  
 
 Educar en la participació és una bona aposta de futur i per fer-ho cal dur a la 
pràctica experiències des de ben petits i en diversos àmbits de la ciutat. Les escoles 
ja en són un bon exemple. 
 
 A la ciutat de Fano, seguint una proposta de Francesco Tonucci, el 1991 es va 
posar en marxa ”la ciutat dels infants”, una experiència que parteix de la idea dels 
infants com a mesura ideal de la ciutat: “si un govern municipal organitza la ciutat 
com un espai respectuós amb els infants serà també un espai respectuós amb 
tothom que hi viu”. Seguint aquesta idea moltes ciutats, com ara Sant Cugat, es van 
declarar “Ciutat Educadora”. Cal també continuar aprofundint en els aspectes que 
poden anar omplint de contingut aquesta declaració. 
 
 La ciutat de Sant Cugat és la ciutat més jove de l’Estat espanyol; som, 
demogràficament parlant, la ciutat on hi ha més infants. 
 
 A la ciutat de Sant Cugat estan funcionant ja diversos consells de sector o de 
territori, que ben segur milloraran després de la reflexió que s’està duent a terme 
sobre la participació ciutadana. El foment de la cultura participativa ha de ser un 
objectiu a desenvolupar des de totes les àrees municipals. 
 
 Per tot això,  
 
 Atès que constatem una voluntat per aprofundir en la participació ciutadana, 
com hem pogut copsar en la xerrada i en el taller de propostes “Millorem la 
participació ciutadana” realitzats l’abril del 2009. 
 
 Atès que s’està acabant de modificar el ROM i en una part d’ell es regularà 
com han de ser els òrgans de participació de la nostra ciutat. 
 
 Atès que està en fase de discussió el Reglament de participació ciutadana i en 
ell ja es proposa la creació d’un consell d’infants. 
 
 Atès que en les orientacions que fa la Diputació de Barcelona per a realitzar les 
ordenances municipals està recollit aquest consell. 
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 Atès que altres ciutats educadores ja han iniciat la posada en marxa de 
consells d’infants. 
 
 Atès que per tal de fer possible que el Consell d’infants sigui una realitat aquest 
curs és necessari expressar: en primer lloc la voluntat política del Ple municipal i en 
segon lloc encomanar als tècnics i a les tècniques municipals la redacció d’una 
proposta de reglament de funcionament d’aquest òrgan, juntament amb representació 
de la comunitat educativa. 
 
 EL PLE ACORDA: 
 
 Primer.- Crear un mecanisme estable de participació dels infants anomenat 
“Consell d’infants”. 
 
 Segon.- Aquest consell ha de tenir unes característiques singulars perquè es 
tracta d’un òrgan composat per infants. 
 
 Tercer.- Comptar amb els equips directius de les escoles i de les entitats i 
associacions que treballen o col·laboren amb la formació i el lleure dels infants, per 
elaborar el reglament d’aquest consell. 
 
 Quart.- Realitzar aquest reglament  i aprovar-lo en un Ple abans del final del 
primer trimestre de l’any 2010. 
 
 Cinquè.- Iniciar el funcionament del Consell el segon trimestre de l’any 2010, 
abans d’acabar l’actual curs escolar. 
 
 Sisè.- Comunicar aquest acord als mitjans de comunicació locals, a les escoles 
de la ciutat i a la comunitat educativa en general.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: És una 
satisfacció que aquesta sigui una moció institucional. La ciutat educa i la ciutat aprèn, 
de les persones grans, de les persones encara més grans, de la joventut i dels 
infants. 
 
 (En aquests moments dóna lectura a l’anterior declaració institucional). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Abans de passar a la següent declaració fer una 
correcció, abans he dit que es retiraven els punts 7 i 19, de fet tinc un ordre del dia 
que així ho diu però segurament no ens haurem entès perquè són el punt núm. 9 i 21. 
Com que pot ser que algú tingui el mateix error que jo en l’ordre del dia que té a la mà 
dir-los-hi que són el punt 9 la proposta de canvi de nomenclatures de vies urbanes i el 
punt 21 la proposta d’acord d’aprovació de l’Espai Coneixement i Empresa i el seu 
reglament. Aquests són els punts que queden retirats. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Perdoni Sr. 
Alcalde, és que tenim un altre ordre del dia nosaltres i no sabem quins punts s’han 
incorporat. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: És que no se n’ha incorporat cap, és que jo tinc 
un ordre del dia aquí que sorpresivament, no sé per què, té dos punts 7 i dos punts 8, 
i comença en el núm. 1 i acaba en el núm. 22 i és incorrecte, el correcte és un altre 
que tinc aquí que no sé si és el que vostès tenen, que comença a l’1 i acaba en el 24 
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que és el correcte. Per tant és per això que esmento aquests, és el punt de 
Presidència i l’altre és el penúltim d’Economia i Organtizació.  
 
 Passem a la següent Declaració institucional que és la que prové de la moció 
que va presentar el grup d’Iniciativa per Catalunya-Verds per la millora de la Policia 
de proximitat. La llegirà el Sr. Massanés. 
 
 II.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA MILLORA DE LA POLICIA DE 
PROXIMITAT. 
 
 ATÈS que ja s'ha dut a terme i consolidat el desplegament dels Mossos 
d'Esquadra a la nostra ciutat. 
 
 ATÈS que s’han incrementat els efectius i els mitjans de la Policia Local. 
 
 ATÈS la constant necessitat d’una relació fluida entre societat i Cossos de 
seguretat que permeti entendre la finalitat i l’objectiu de les actuacions sancionadores 
de les mateixes i eviti queixes dels ciutadans davant del Síndic de Greuges, altres 
organismes o mitjans de comunicació. 
 
 ATÈS que la Policia Local i els Mossos d’Esquadra necessiten el diàleg i la 
integració, sobre la base del respecte i la corresponsabilitat de totes les parts: 
administració, associacions, entitats i ciutadania, han d’estar presents i integrar-se en 
la comunitat per buscar solucions consensuades i contribuir en la resolució de 
possibles conflictes. 
 
 ATÈS que quan parlem de model de policia de proximitat no parlem de serveis 
específics, sinó de la manera com aquests es duen a terme i de l'actitud del policia 
davant el ciutadà. Es tracta, doncs, de donar un impuls a tota l'organització per 
orientar-la a la qualitat, a l'esperit de servei, al tracte acurat i correcte amb el ciutadà, 
a la producció de serveis en benefici de la comunitat i del benestar dels ciutadans, a 
satisfer la demanda social, etc. 
 
 ATÈS que Sant Cugat va signar la “Carta Europea de Salvaguarda dels 
Drets Humans a la Ciutat i la seva adaptació als municipis” que recull entre altres 
articles els següents: 
 
Art. XXVI 
Les ciutats signatàries fomenten el desenvolupament de cossos de policia de 
proximitat, altament qualificats, amb missions d’agents de seguretat i convivència. 
Aquests agents apliquen polítiques preventives contra els delictes i actuen com una 
policia d’educació cívica. 
 
Art. XXVII 
Per tal de facilitar l’exercici dels drets inclosos en aquesta Carta i sotmetre al control 
de la població l’estat de la seva concreció, cada ciutat signatària crea una comissió 
d’alerta constituïda per ciutadans i ciutadanes que s’encarregarà de l’avaluació de 
l’aplicació de la Carta. 
 
 Es sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
 PRIMER.- Convidar als Mossos d’Esquadra a la seva assistència a tots els 
Grups de Treball de Seguretat dels districtes o barris. 
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 SEGON.- Adoptar i adaptar a Sant Cugat les Propostes d’adaptació, 
d’ordenances i normatives municipals fetes per la Diputació de Barcelona – els 
drets humans a la ciutat- de data 7 de setembre del 2008: 
 
• Incloure en l’instrument regulador que es consideri convenient el compromís 
d’organitzar els serveis de policia segons els àmbits territorials, com ara els barris, 
que apropin la policia als ciutadans i que afavoreixin el coneixement mutu de la policia 
i ciutadans. 
 
• Promoure que l’actuació de les policies locals s’ajusti als principis que va establir el 
Congrés de Poders Locals i Regionals en la Resolució 180 (2004), sobre la policia 
local a Europa. 
 
• Que els serveis de policia siguin especialment sensibles a les demandes dels 
habitants quan assenyalin infraccions i que s’esmercin a donar-hi resposta. 
 
• Adoptar el compromís de la policia d’intentar comprendre els motius de 
descontentament de la població i adoptar-ne les solucions apropiades. 
 
• Elaborar un codi de bona conducta que aclareixi les normes de comportament i els 
principis a seguir per la policia local. 
 
• Afavorir una valoració de les capacitats i del paper de la policia local en el 
manteniment de la seguretat i la prevenció. 
 
• Formar els policies en els valors de la Carta i en la seva pràctica. 
 
• Etc.... 
 
 TERCER.- Continuar treballant per la consolidació del paper de la Policia local 
de Sant Cugat del Vallès com a policia de proximitat, qüestió cabdal en el model de 
seguretat ciutadana. 
 
• Els agents han d’establir una relació amb les entitats, associacions i els 
establiments de cada zona per tenir una visió global del sector integrant-se amb el 
veïnat i implicant-se al seu entorn. 
 
• Poden actuar també com suport i complement de l’administració local als barris i 
districtes amb la tramitació i el seguiment de les deficiències, anomalies de les vies i 
espais públics. 
 
• Com a coneixedors de cada zona han de ser un primer puntal de col·laboració amb 
les tasques de protecció civil i extinció d’incendis. 
 
• Llevat de casos excepcionals els agents assignats a cada zona han de ser sempre 
els mateixos. 
 
 QUART.- Establir dintre dels objectius estratègics de l’organització i en els 
mecanismes d’avaluació de la Policia Local, indicadors i elements que afavoreixin i 
potenciïn l’acompliment dels principis esmentats d’acord amb les Propostes 
d’adaptació, d’ordenances i normatives municipals fetes per la Diputació de 
Barcelona - els drets humans a la ciutat- de data 7 de setembre del 2008. 
 
 CINQUÈ.- Constituir en el termini de tres mesos el Consell de Seguretat de 
Sant Cugat seguint com a model el Consell de Seguretat de Catalunya de creació 
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per part del Conseller d’Interior i Relacions Institucionals el 4 de desembre del 2007 , 
o el Consell de Seguretat Urbana de Barcelona. D’aquesta manera els ciutadans i 
altres entitats podran participar en la presa de decisió en temes de seguretat així com 
en el seguiment dels drets inclosos a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat i la seva adaptació als municipis d’acord amb el seu article 
XXVII . 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Abans de 
res vull agrair a tots els grups municipals i especialment a l’equip de govern per 
facilitar que aquesta moció esdevingués institucional. 
 
 (En aquests moments dóna lectura a l’anterior declaració institucional). 
 
 III.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A LA MILLORA DE L’ESTÈTICA 
DELS HABITATGES. 
 
 ATÈS que una part de Sant Cugat del Vallès és una ciutat nova, on les 
edificacions i habitatges solen ser d’estil modern, i les edificacions antigues estan en 
general sanejades i en bon estat. 
 
 ATÈS que segons l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana, on es 
regulen els usos de les vies i dels espais públics, veiem que és obligació per part dels 
propietaris de solars i terrenys el manteniment dels mateixos, deixant-los lliures de 
deixalles, residus, males herbes i en les condicions degudes d’higiene, salubritat, 
seguretat i ornament públic. 
 
 ATÈS que sobretot als districtes del municipi de Sant Cugat, existeixen 
terrenys amb immobles construïts que serveixen com a residència estival i durant tot 
l’any resten sense l’atenció adequada per part dels propietaris. 
 
 ATÈS que també existeixen habitatges desocupats i abandonats, que no 
s’utilitzen ni tan sols com a residencia temporal. 
 
 ATÈS que existeixen solars on creixen les males herbes i propicien 
l’acumulació de residus i brutícia. 
 
 Per tots aquests motius, el Ple municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès,  
 
 ACORDA: 
 
 Primer.- Que el servei de Disciplina Urbanística elabori una relació de finques 
que no compleixin l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana i notifiqui als 
propietaris les seves obligacions. 
 
 Segon.- Avaluar en la discussió del Pressupost 2010 si és convenient establir 
una línia d’ajuts als propietaris per fer front a aquestes obligacions. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
primer lloc vull donar les gràcies a tots els membres del Consistori per haver 
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aconseguit que aquesta moció s’esdevingués institucional i per les esmenes 
presentades per l’actual equip de govern. Passo a llegir la moció. 
 
 (En aquests moments dóna lectura a l’anterior declaració institucional). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La darrera moció institucional és la que hem 
incorporat per la via d’urgència i porta per títol declaració institucional en suport dels 
treballadors i treballadores de Sharp Electrònica S.A. 
 
 Volia donar la benvinguda en nom de tot el consistori, dels 25 regidors i 
regidores que el componem, als representants dels treballadors de Sharp i membres 
del comitè d’empresa que avui ens acompanyen. 
 
 IV.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT DELS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES DE SHARP ELECTRÒNICA ESPAÑA S.A. 
 
 Atès que els darrers mesos i donada la situació de crisi econòmica ha hagut un 
allau de notícies negatives que afecten el teixit empresarial de la nostra ciutat. 
 
 Atès que tot un seguit d’empreses es troben immerses en regulacions de 
plantilla, a través dels corresponents ERO’S o altres instruments que amenacen als 
llocs de treball de molts treballadors i moltes treballadores. 
 
 Atès que SHARP és una de les empreses que està travessant moments 
d’ajustament de plantilla. 
 
 Atès que SHARP sempre ha estat un referent per a la nostra ciutat, i important 
generadora de llocs de treball i de riquesa. 
  
 Atès que la majoria de la plantilla de 536 treballadors i treballadores de SHARP 
són de Sant Cugat del Vallès, trobant-se en molts casos famílies senceres afectades. 
 
 Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va facilitar la implantació de la 
factoria de SHARP a la ciutat amb una cessió de terrenys. 
 
 Els Grups municipals proposen l’adopció dels següents acords: 
 
 PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a desenvolupar amb 
fermesa el Pacte Nacional que ha d’impulsar polítiques industrials que potencien la 
competitivitat dels sectors industrials, augmentant la confiança dels inversors i 
mantenint un alt nivell d’ocupació industrial, amb un model industrial qualificat i d’alt 
valor afegit. 
 
 SEGON.- Manifestar el compromís de tot el Consistori en la lluita a favor d’una 
reactivació econòmica que es basi en paràmetres sostenibles i on tots els actors 
implicats, direccions d’empresa, treballadors i administracions siguin capaços de 
desenvolupar el diàleg necessari per tal de garantir la continuïtat i competitivitat de les 
nostres empreses acompanyada de llocs de treball estables i de qualitat. 
 
 TERCER.- Instar a la direcció de SHARP i als representants dels treballadors 
puguin portar a terme aquest apropament i presentar un pla industrial de viabilitat 
que garanteixi la continuïtat de l’empresa i el futur dels llocs de treball. 
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 QUART.- Traslladar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de 
l‘Estat a un compromís ferm i estable, i la realització d’actuacions concretes i 
decidides vers al futur de les empreses al nostre país. 
 
 CINQUÈ.- Traslladar aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i a la direcció i al 
comitè d’empresa de SHARP. 
 
 (En aquests moments dóna lectura a l’anterior declaració institucional). 
 
MOCIONS GRUPS MUNICIPALS 
 
 4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS PER TAL DE PRENDRE ACCIONS A FAVOR DELS ATURATS SENSE 
SUBSIDI EN LA SITUACIÓ ACTUAL DE CRISI. 
 
 La crisi econòmica per la que travessa el nostre país està afectant de manera 
important les economies locals, tant pel que fa als seus comptes com a les dades 
d’activitat i de mercat de treball. Aquesta situació econòmica i laboral actual s’ha 
traduït en un empitjorament de les condicions de vida d’un nombre creixent de 
ciutadans i ciutadanes, provocant un increment de les situacions de vulnerabilitat que 
reclamen una major atenció dels serveis socials bàsics dels ajuntaments. Els governs 
locals han de respondre a unes majors necessitats de la seva ciutadania en el terreny 
de la protecció social i de l'ocupació, condicionant encara més greument les finances 
dels ens locals.  
 
 Atès que la Unió Europea ha pronosticat que l’Estat espanyol no sortirà de la 
recessió econòmica durant el 2010 i que la crisi continuarà. 
 
 Atès que ens trobem a l’inici de l’aprovació d’Ordenances Fiscals, preus públics 
i taxes per l’any 2010. 
 
 Atès que és prioritari establir més mecanismes per tal de donar suport als 
col·lectius que estan reben més directament l’impacte d’aquesta crisi i avançar des 
del món local en les polítiques d’inclusió, convivència, igualtat i autonomia personal.  
 
 El grup d’ICV-EUIA proposa l’adopció dels acords següents: 
 
 PRIMER.- Creació d’un títol de transport gratuït i específic per aturats sense 
subsidi 
 
 SEGON.- Bonificació en el preu públic del 75% en qualsevol activitat 
organitzada per l’Oficina Municipal de L’Esport per aturats sense subsidi. 
 
 TERCER.- Bonificació del 100% pels infants fills d’aturats sense subsidi a les 
activitats ofertades pel Patronat Municipal d’Educació  
 
 QUART.- Bonificació del 100% dels preus públics de cursos per adults que 
s’ofertin des l’Ajuntament de Sant Cugat a aturats sense subsidi. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Bon 
vespre a tothom i especialment als companys del Comitè d’empresa de Sharp que 
estan aquí i que estan lluitant pel seu lloc de treball. 
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 Aquesta moció té com objectiu en un moment de crisi, un moment on els 
expedients de regulació són el pa nostre de cada dia, intentar des de l’administració 
local, que no és qui té totes les competències i en casos molt extrems que són aturats 
que es queden sense subsidi, és a dir aquells que ja han esgotat el seu temps d’atur, 
puguin optar a una sèrie de serveis que oferta l’ajuntament de Sant Cugat d’una 
manera gratuïta. Bàsicament aquesta moció el que pretén són quatre coses, una que 
el transport públic municipal sigui gratuït; que les activitats que hi hagi a l’oficina 
municipal d’esports -qui sigui aturat sense subsidi- hi tingui una bonificació del 75%; 
que hi hagi una bonificació del 100% pels nanos que els seus pares s’hagin quedat a 
l’atur sense subsidi; i per últim tots aquells cursos de formació que vulguin cursar 
aquestes persones que es queden a l’atur que siguin gratuïts. 
 
 Com que és un tema prou delicat, és un tema que necessita més estudi i és un 
tema que el podem emmarcar dins del que és la discussió de pressupost i de les 
ordenances fiscals que avui portem a aquest Ple, el nostre grup retirarà aquesta 
moció esperant un acord global en el si de la negociació d’ordenances fiscals i del 
pressupost. 
 
 (El present punt fou retirat de l’ordre del dia). 
 
 5.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC PER 
TAL D’IMPULSAR I MILLORAR ELS ACTES DE LA DIADA NACIONAL DE 
CATALUNYA A SANT CUGAT. 
 
 ATÈS que el model d’organització dels actes de la Diada Nacional així com 
l’estancament del format comporta que any rere any l’assistència de la ciutadania 
sigui baixa i no experimenti increments substancials. 
 
 ATÈS que la programació d’actes de la Diada Nacional no atrau els i les joves 
de Sant Cugat i atès que la implicació d’aquestes generacions és fonamental en el 
rellançament de la Diada i de la reivindicació nacional que l'inspira.  
 
 ATÈS que la ubicació de l’ofrena floral és perifèrica i compta amb problemes de 
mobilitat i accessibilitat, desincentivant així la participació. 
 
 ATÈS que l’emplaçament del monument d’homenatge a Rafael Casanova i als 
caiguts per Catalunya mereix una major dignificació i atès que ha patit diversos atacs 
feixistes i vandàlics en els darrers anys. 
 
 Per tot això, es proposa que aquest Ple acordi: 
 
 PRIMER.- Crear una Comissió Assessora de la Diada Nacional, formada per la 
Junta de Portantveus com a representants de tots els grups polítics municipals.  
 
 SEGON.- Traslladar a la Comissió Assessora de la Diada Nacional el mandat 
de proposar una dignificació de l’entorn i del monument d’homenatge a Rafael 
Casanova i als caiguts per Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL MUNICIPAL D’ERC: 
Aquesta és una moció conjunta a iniciativa d’Esquerra, però conjunta dels grups de 
CiU, PSC, ICV-EUiA. Per tant el que faré serà llegir el text que hem arribat a 
consensuar. 
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 (En aquests moments dóna lectura a l’anterior moció). 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres hem estat estudiant la moció, considerem que la Diada és un dia festiu que 
hem de celebrar tots els catalans. Nosaltres en els atesos ens sentíem incòmodes, 
hem demanat que es fessin una sèrie de modificacions, no han estat acceptades i per 
tant el Partit Popular s’abstindrà en aquest sentit. Estem absolutament d’acord amb 
l’acord 1r i en part de l’acord 2n; per part del Partit Popular ens abstindrem, 
considerem que la Diada de Catalunya és una diada de festa per tots els catalans i 
catalanes. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      23 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       2 (PP) 
 
 6.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA GRATUÏTAT DELS 
PÀRQUINGS MUNICIPALS PER ALS TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT. 
 
 ATÈS que l’edifici consistorial es troba ubicat al centre del municipi de Sant 
Cugat, una zona limitada de places d’aparcament gratuïtes, on la major part són 
zones blaves. 
 
 ATÈS que amb l’arribada d’ESADE i la proximitat de centres escolars el trànsit 
és dens a les vies que condueixen a la proximitat de la Plaça de la Vil·la, fet que 
dificulta un trajecte ràpid i tranquil.  
 
 ATÈS que fa uns mesos, es va començar a limitar les zones d’aparcament 
gratuïtes on fins ara els treballadors de l’Ajuntament deixaven els seus automòbils, i 
per tant, es fa dificultós i, a vegades, impossible l’arribada a temps al treball. 
 
 ATÈS que molts dels funcionaris i treballadors no resideixen al municipi i a 
d’altres els és impossible l’arribar a temps utilitzant el transport públic interurbà. 
 
 ATÈS que els membres electes disposen d’una plaça d’aparcament gratuïta al 
pàrquing emplaçat al subterrani del Consistori, i també de zones habilitades als 
carrers dels voltants, suposant un greuge comparatiu amb els funcionaris i personal 
eventual. 
 
 ATÈS que treballar és un dret que no ha de comportar el tenir perjudicis per 
haver de fer-ho i per tant no creiem que sigui convenient que els treballadors hagin de 
dedicar hores extres per fer quadrar el control horari, en haver perdut llargues 
estones buscant aparcament dins el municipi. 
 
 ATÈS que no creiem que els treballadors de l’ajuntament hagin de llogar places 
de pàrquing de preu reduït al pàrquing consistorial per a poder arribar a temps. 
 
 ATÈS que és impossible l’aparcament al carrer, ja que és una zona on les 
places són limitades. 
 
 Per tots aquests motius, el Ple municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, ACORDA: 
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 Primer. Que els treballadors municipals tinguin les places gratuïtes a tots els 
pàrquings municipals de Sant Cugat del Vallès. 
 
 (La present moció fou retirada de l’ordre del dia). 
 
 8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A MILLORAR L’ESTAT 
DE L’ESTANY DEL PARC DE LA GUINARDERA. 
 
 No és cap mena de misteri que l’estany o llac situat al parc de la Guinardera, 
rere l’Eroski portava temps abandonat. El que havia començat en un projecte 
enriquidor per a la ciutat ha acabat degenerant en el seu perjudici per a la seva 
imatge entre d’altres; com la proliferació del mosquit tigre, males olors, podriment de 
les aigües, creixement descontrolat de la flora, focus de malalties i infeccions ... 
 
 Fent-nos els cecs han anat passant els anys fins que a dia d’avui no podem 
evadir més el problema. El passat 16 d’agost un equip de submarinistes dels 
Bombers, amb el suport de la Policia Local i Protecció Civil, va extreure del fons del 
llac del Centre Comercial un cotxe robat ja feia 7 anys, del qual es qüestiona si en 
porta tot el període enfonsat. (Cugat.cat noticia escrita per Miquel Herrada i difosa el 
16/ago/09 a la secció de societat).  
 
 No obstant aquesta noticia no és l’única prova del mal manteniment de l’estany, 
altres ciutadans han fet arribar la seva opinió mitjançant els medis de comunicació; tot 
seguit en mostrem dos clars exemples:  
 
Fotodenuncia del Tot Sant Cugat amb el pertinent comentari “Ja veiem l’estat del llac 
de Sant Cugat, des de carros de l’Eroski, brossa... I l’últim, el diumenge 16 d’agost en 
van treure un cotxe que hi havia al fons. El llac està en un estat molt lamentable, fa 
molta pena...” (Daniel Pérez Gallego);  
 
Enquestes com la del diari de Sant Cugat online que a la valoració de l’estat de 
l’estany més del 57% de la població opina que lamentable. 
 
 Atès a la conjuntura esmentada sol·licitem: 
 
 Primer i últim. Que es prenguin les mesures pertinents per a mantenir la ciutat 
en unes condicions mínimes d’higiene i convivència i en el cas de no poder-se 
mantenir les instal·lacions modificar-les per fer-les sostenibles, escoltant així a les 
reclamacions dels ciutadans santcugatencs.   
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres hem estat parlant amb la Sra. Subirà i tal com havíem quedat retiraríem la 
moció perquè a part de que ens ha enviat un escrit on indica tot el manteniment que 
es fa, hem considerat que era escadusser en aquest sentit i la Sra. Subirà ha 
comentat que ens diria quines altres mesures, que si són les mateixes que hem parlat 
durant la tarda d’avui o al matí, doncs llavors la retiraríem. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ: Com comenta la Sra. Rodríguez li he fet arribar un informe del tècnic 
de Paisatge i Verd Urbà on es detallen els treballs que en aquests moments s’estan 
fent en aquesta zona però coincidim amb la necessitat de reforçar-los i d’intensificar 
aquests treballs i que l’empresa tingui una cura especial en aquest entorn i al mateix 
temps també he parlat amb el Sr. Martorell i mirarem d’intensificar la presència 
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policial en aquella zona de cara a garantir que no hi hagi botellón o concentracions 
indesitjables els caps de setmana que fan que en aquell indret en alguns moments 
quedi més degradat. D’altra banda també vetllarem perquè el cabal d’aquest estany 
es mantingui correctament. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Retirem la moció. 
 
 (La present moció fou retirada de l’ordre del dia). 
 
PRESIDÈNCIA 
 
 9.- PROPOSTA DE CANVIS DE NOMENCLATURES DE VIES URBANES. 
 
 1r.- APROVAR els següents canvis de nomenclatura de vies urbanes de 
conformitat amb la proposta tractada en la Comissió de Nomenclàtor creada pel Ple 
municipal en sessió de 20.09.99: 
 
Denominació anterior   Nova denominació proposada 
 
Avinguda de Can Vulpalleres   Avinguda de Can Volpelleres 
 
 2n.- TRASLLADAR el present acord a l’administració en aquest municipi de 
l’Entitat Pública Empresarial Correos y Telégrafos i donar-hi així mateix la màxima 
difusió per a coneixement general. 
 
 (El present punt fou retirat de l’ordre del dia). 
 
TERRITORI 
 
 10.- PROPOSTA DE COMPLIMENT DE SENTÈNCIA I APROVACIÓ INICIAL 
DEL PAU I PPO 2001 DE TORRE NEGRA DE PROMOCIÓ PRIVADA. (EXP. NÚM. 
81002/01 – X/01/6319 i 81/003/11 – X/01/6424). 
 
 1r.- ACUSAR REBUDA, ACATAR I DISPOSAR EL COMPLIMENT, en els 
seus propis termes contingut i abast, de la sentència núm. 478 de 18 de juny de 2004 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en els autos del recurs 
contenciós administratiu núm. 127 i 131/2002 (acumulats), el contingut de la qual ha 
estat confirmada per Sentència de data 17 de març de 2009 del Tribunal Suprem en 
recurs de cassació núm. 11280/2004, que anul·la l’acord de la Comissió de Govern 
d’11 de juny de 2001, que denegà al Sr. Rafael Vila Bosch i 42 persones més la 
sol·licitud d’aprovació inicial del Programa d’Actuació Urbanística i Pla Parcial 
d’Ordenació del sector Ronda Sud - Torre Negra de Sant Cugat del Vallès i en 
conseqüència, s’acorda deixar sense efecte l’esmentat acord municipal. 
 
 2n.- ADMETRE A TRÀMIT I APROVAR INICIALMENT el Programa d’Actuació 
Urbanística i Pla Parcial d’Ordenació 2001 del sector de planejament Torre Negra, 
que va ser presentat pel Sr. Rafael Vila Bosch i 42 persones més en data 10 d’abril 
de 2001, aplicant-se la normativa vigent en el moment de la seva presentació, que en 
resulta la derivada del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i demès normativa 
complementària. 
 
 3r.- SOL·LICITAR informe als Serveis Tècnics i a les Administracions i 
organismes procedents amb competència concurrent conforme a dret. 
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 4t.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini d’un mes en els 
termes que es deriven de l’article 59 del Decret Legislatiu 1/1990, tot tramitant l’edicte 
per a la seva publicació reglamentària dins del termini de deu dies següents a 
l’adopció dels presents acords. 
 
 5è.- DISPOSAR la citació personal als propietaris dels terrenys compresos a 
l’àmbit del Programa d’Actuació, en els termes que estableix l’art. 87 del Decret 
Legislatiu 1/1990. 
 
 6è.- COMUNICAR els anteriors acords a la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als 
efectes de donar per complimentada i executada dins termini la seva sentència ferma 
de la Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa en els recursos 
contenciosos administratius núms. 127 i 131/2002 (acumulats). 
 
 7è.- TRASLLADAR el present acord als actors demandants, interessats en 
conseqüència en base al seu posicionament processal, Inmobiliaria Agodeca, SA, 
Atura, SA, Rafael Vila Bosch, Esteban Rabadà Tornero, Francisco Javier Batlle Vidal, 
Esteve Miquel Pla, Santiago Losada Gonzàlez, Antonio Hereu Peret, Juan Antonio 
Fernández-Valdés Pérez, Joan Margenat Bori, Anna Feliu Pujol, Herminia Martínez 
Villaplana, Ramon Rovira Ravés, Remigio Burgués Monill, José Aldabó Fontanet i 
Alberto Vilarasau Sallés.  
 

INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ODRE 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Des del meu grup 
volem mostrar el nostre desacord amb el redactat d’aquest punt de l’ordre del dia. Al 
nostre entendre un compliment de sentència no es pot fer com a proposta de votació 
sinó que hauria de ser dació de compte, per la qual cosa no s’obligaria als 
representants de la ciutadania a votar. Nosaltres pensem que una de les exigències 
de la democràcia és que els representants de la ciutadania puguin votar en 
consciència i creiem que amb aquest redactat sens coarta aquest dret. Per tant 
nosaltres volíem exposar la nostra disconformitat amb aquest redactat. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: El redactat és el que 
ens proposa Secretaria General en compliment de la sentència i en aquest sentit no 
sé si és possible en aquest moment modificar aquesta qüestió. Ho desconec. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Secretari, si ens pot il·lustrar al respecte. 
 
 . SECRETARI GENERAL: La proposta d’acord com assenyalava la Tinent 
d’Alcalde de Territori és obligat perquè es tracta del compliment d’una sentència 
judicial, vull dir que no hi ha marge apreciatiu, tant la Llei orgànica del poder judicial 
com la Constitució diuen que les sentències fermes i definitives dels Tribunals 
obliguen a totes les persones i totes les institucions. Aquí es tracta de donar 
compliment a una sentència en línia a que els interessats, o particulars, o promotors 
tenen dret al tràmit que és l’aprovació inicial; llavors després de l’exposició pública en 
l’aprovació provisional és quan pràcticament es fa una votació sobre el fons ja més 
concret. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Per tant entenc 
que d’ofici s’ha de trametre aquest PAU donant compliment de la sentència, no cal 
votar pels regidors. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La proposta ha estat elaborada des de 
Secretaria General i jo interpreto que en compliment de la legalitat el Secretari 
General entenc que ens hem de pronunciar expressament i no n’hi ha suficient amb 
una dació de compte que òbviament seria molt més còmode per a tots nosaltres en 
aquest cas. 
 
 . SECRETARI GENERAL: La voluntat d’un òrgan col·legiat, en aquest cas 
l’Ajuntament, el plenari, s’integra a través dels vots individuals dels seus membres, o 
sigui que això és un principi general que no té alternativa i la dació de compte és 
simplement que es queda assabentat d’una sentència o d’una interlocutòria d’un 
Tribunal ordenant complir una sentència però és clar, el que el Tribunal ordena és 
que acordi el compliment l’òrgan que va dictar l’acte anul·lat, que en aquest cas és el 
Ple municipal, o sigui no es tracta de restar assabentats, que això va inherent, sinó de 
donar compliment en els propis termes que estableix el Tribunal perquè la Constitució 
i tota la normativa infraconstitucional estableix que l’execució de les sentències és 
única i exclusivament judicial, que l’administració simplement és una col·laboradora 
del Tribunal que no pot discutir si compleix la sentència o no, en tot cas el debat i la 
discussió ha estat en els moments anteriors, en tot el debat processal del plet fins que 
s’ha arribat a la sentència ferma i definitiva, a partir d’aquí es tracta de l’execució que, 
repeteixo, és un imperatiu constitucional i legal per l’administració autora de l’acte que 
s’ha anul·lat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Només exposar que 
efectivament donem compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de data 18 de juny de 2004. Aquest ajuntament ha d’admetre a tràmit i 
aprovar inicialment el Programa d’Actuació Urbanística i Pla Parcial d’Ordenació del 
sector Ronda Sud – Torre Negra, contra aquesta sentència de l’any 2004 l’ajuntament 
va presentar recurs de cassació, aquest recurs ens ha estat desestimat pel Tribunal 
Suprem i per tant, un cop s’ha confirmat la sentència del 2004 -això no ha estat fins 
aquest any 2009- no hem procedit a donar compliment. En tant que és un mandat 
judicial i que aquest consistori continua defensant la preservació íntegra del sector de 
la Torre Negra, es proposa admetre a tràmit i aprovar inicialment el PAU i el PPO per 
imperatiu judicial. Es proposa també sol·licitar informe als serveis tècnics i a les 
administracions i als organismes amb competència concurrent; sotmetre l’expedient a 
informació pública durant el termini d’un mes i notificar el present acord als propietaris 
dels terrenys; al Tribunal Superior de Justícia i a la resta de demandants. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 11.- PROPOSTA DE FORMULACIÓ D’AL·LEGACIONS FRONT EL PLA 
TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (INFORMACIÓ PÚBLICA I 
AUDIÈNCIA A L’AJUNTAMENT). (Exp. núm. 83010/08 – X/08/16995). 
 
 Atès que en data 28 d’abril de 2008 es va inserir edicte de data 21 d’abril en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb conseqüent obertura de consulta 
pública, de l’Avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, que comprèn 
el territori de les comarques de l’Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, 
Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental, elaborat per la Ponència tècnica de la 
Comissió Territorial Metropolitana de Barcelona, en data setembre de 2007 atorgant-
se un termini de consulta pública de l’esmentat Pla Territorial de tres mesos a 
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comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 Atès que en data 14 de juliol de 2008 la Junta de Govern Local va adoptar 
l’acord d’aprovació de formulació de suggeriments a l’Avantprojecte del Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona. 
 
 Atès que en data 3 de novembre de 2008 la Junta de Govern Local va adoptar 
l’acord d’aprovació de formulació de suggeriments municipals en el tràmit d’avaluació 
ambiental a l’Avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, dins el tràmit 
de consulta a que ha estat objecte l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar del 
Pla Territorial Metropolità de Barcelona, ofert per la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, dins el termini que va concedir a l’efecte en escrit de 30 de 
setembre de 2008. 
 
 Atès que l’Ajuntament Ple, en data 17 de novembre de 2008, va adoptar l’acord 
pel qual va resultar suprimit el subapartat 1.3.1.2) dels suggeriments municipals en el 
tràmit d’avaluació ambiental a l’Avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona i ratificats tots els altres. 
 
 Atès que en data 2 de juny de 2009 es va inserir edicte en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, pel qual se sotmet a informació pública el projecte del Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona i el seu informe de sostenibilitat ambiental, 
aprovat inicialment en data 22 de maig de 2009, pel termini de 45 dies, i s’atorga un 
termini de dos mesos d’audiència als ens locals de l’àmbit territorial del Pla, un cop 
transcorregut el termini d’informació pública. 
 
 Considerant el que determina l’art. 81 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i art. 14.2) de la Llei 
24/1983, de 21 de novembre, de política territorial, en relació a les competències 
municipals en matèria urbanística i ordenació del territori, és per la qual cosa que es 
formula la següent: 

 
PROPOSTA D’ACORDS 

 
 1r.- APROVAR, en els seus propis termes, contingut i abast, els informes 
tècnics emesos a l’efecte per part dels tècnics municipals relatius al Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona, elaborat per la Ponència tècnica de la Comissió Territorial 
Metropolitana de Barcelona, publicat en el Diari de la Generalitat de Catalunya en 
data 2 de juny de 2009, d’acord amb el que determina l’art. 81 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. 14.2) de la Llei 24/1983, de 21 de novembre, de política territorial, que 
afecta als següents àmbits territorials de Sant Cugat del Vallès i que de forma 
sintètica es contrauen a: 
 
1.- ESPAIS OBERTS 
 
REITERACIONS 
 
1.1.- S’haurien de comprovar tots els sòls en règim de sòl urbà a la serra de Collserola 
per treure’ls de l’àmbit de protecció especial, i també ajustar-se al límit proposat per 
Medi Natural d’acord amb el municipi. 
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1.2.- S’aporta documentació gràfica de la Modificació del PGM a Can Monmany, 
Valldoreix, la Floresta i Can Cortés per tal de que es pugui comprovar l’àmbit 
d’exclusió de la protecció especial. Annex 1 
 
1.3.- Cal estendre la protecció especial de domini públic hidràulic (corredor fluvial) a 
l’àmbit de la riera d’Abadal amb les finalitats recollides en les Normes d’Ordenació del 
PTMB d’assegurar les connectivitats ecològiques i la preservació del cicle hidrològic i 
la conservació de les zones humides. 
 
1.4.- S’aporta documentació gràfica de la Modificació puntual del PGM a l’Àmbit de 
Can Monmany, qualificat com a sistema d’equipaments, atès que manca excloure una 
porció de terreny de la protecció especial. Annex 2 
 
1.5.- S’aporta documentació gràfica del traçat de l’anomenada ronda sud, definint-la 
com un vial de tancament de la ciutat urbanitzada i fronterer amb el sòl no urbanitzable 
de Torre Negra, a efectes d’ajustar l’àmbit de protecció especial. Annex 3 (Avanç del 
Pla de la Modificació del PGM a l’àmbit de Torre Negra) 
 
1.6.- S’aporta documentació gràfica de caràcter informatiu per concretar l’àmbit 
d’exclusió de la protecció preventiva del sòl urbanitzable al voltant de l’enllaç entre la 
B-30 i la carretera de Molins de Rei a Caldes. Annex 4 (Document informatiu del 
planejament vigent elaborat per la Mancomunitat de Municipis) 
 
NOVES AL·LEGACIONS 
 
1.7.- Reconèixer com a corredors fluvials els cursos d’aigua inclosos a la Xarxa 
d’Espais d’Interès Natural de Sant Cugat, especialment el torrent de Llaceres, amb les 
finalitats d'assegurar les connectivitats ecològiques, la preservació del cicle hidrològic i 
la conservació de les zones humides. Annex 5 
 
1.8.- Incorporar la porció de terreny, abans equipament, situada al sud de la masia de 
Can Busquets als espais oberts, tota vegada que la Modificació puntual del PGM a 
l'àmbit de la Floresta l'ha requalificat com a sistema general d'espais lliures. S'aporta 
documentació gràfica del planejament. Annex 6 
 
1.9.- S'exclourà de la protecció especial la porció de sòl urbà no consolidat de la 
Modificació puntual del PGM a l’Àmbit de Can Monmany. S'aporta documentació 
gràfica del planejament. Annex 2 
 
1.10.- Plantejar alternativa de traçat de la Via Verda al seu pas per Sant Cugat del 
Vallès, de forma que es connecti amb el torrent dels Ferrussons, una vegada 
superada l'AP-7. S'adjunta documentació gràfica de planejament en tràmit que preveu 
la qualificació com a sistema d'espais lliures d'una porció de terreny municipal a 
aquests efectes. Annex 7 (Avanç de Modificació puntual del PGM a l’àmbit discontinu 
A1 i A4 dels sectors de Can Fatjó dels Urons, Baixador de Sant Joan i Parc de Ramón 
Barnils) 
 
2. SISTEMES URBANS 
 
REITERACIONS 
 
2.1.- No es consideren amb més capacitat de desenvolupament els àmbits de Can 
Trabal, Can Ametller i el sòl no urbanitzable al voltant del torrent de Llaceres. 
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2.2.- Es reconeix la centralitat de Volpalleres/Guinardera, cal afegir la nova centralitat 
Turó de Can Mates/Carretera de Vallvidrera, a l’entorn de l’estació de FFCC de Mira-
sol, recentment remodelada, que conté diversitat d’usos, residencial, zones comercials 
i mercat municipal, així com equipaments. S’aporta documentació gràfica i memòria de 
la Modificació puntual del Pla Parcial a l’àmbit del Turó de Can Mates/Carretera de 
Vallvidrera, on es justifica als objectius del pla i criteris d’ordenació la proposta d’espai 
de nova centralitat. Annex 8 
 
2.3.- S’aporta documentació gràfica de caràcter informatiu per tal d’ajustar les àrees 
d’ús mixt, atès que estan mal delimitades. Annex 4 (Document informatiu del 
planejament vigent elaborat per la Mancomunitat de Municipis) 
 
NOVES AL·LEGACIONS 
 
2.4.- Cal excloure els nuclis residencials reconeguts a l'àmbit de la Torre Negra de les 
estratègies per àrees especialitzades de reducció/extinció, atès que conformen petits 
nuclis de població consolidada. 
 
2.5.- Cal ajustar la classificació del sòl als àmbits de: Can Ametller (sòl urbà 
consolidat), Turó de Can Mates (sòl urbà), La Guinardera/Volpalleres (sòl urbà), Can 
Fontanals (sòl urbanitzable no programat d'ús mixt), Sector est Can Mates/Ctra. de 
Rubí (part sòl urbanitzable programat d'ús terciari i part en sòl urbà). S'aporta 
documentació gràfica de caràcter informatiu. Annex 4 (Document informatiu del 
planejament vigent elaborat per la Mancomunitat de Municipis) 
 
3.- INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT 
 
3.1.- SISTEMA VIARI  
 
REITERACIONS 
 
3.1.1.- En concordança amb el punt 1.5 cal ajustar el traçat de la ronda sud definint-la 
com un vial de tancament de la ciutat urbanitzada i fronterer amb el sòl no urbanitzable 
de Torre Negra. Annex 3 (Avanç del Pla de la Modificació del PGM a l’àmbit de Torre 
Negra). 
 
3.2.- SISTEMA FERROVIARI  
 
REITERACIONS 
 
3.2.1.- Pel que fa a la línia de FFCC proposem el manteniment de les previsions fetes 
pel PDI i PITC en quant al futur túnel de Collserola de perllongament de la línia 7 dels 
FGC, que enllaça l’estació d’Avinguda del Tibidabo i una nova estació a la zona Est 
del municipi, donant servei al centre administratiu, barris més densament poblats de 
l’Av. de Cerdanyola, Sant Francesc, Parc de Coll Favà, el campus universitari d’Esade 
i les dotacions esportives i culturals. La nova estació de Sant Cugat connectaria fins a 
Cerdanyola i Ripollet.  
 
3.2.2.- Reforçar la proposta de connexió de l’estació de Sagrera amb Sant Cugat amb 
la perforació del túnel ferroviari d'Horta cap al Vallès, en cas de no incorporar al pla el 
que s’al·lega al punt 3.2.1, passant pel centre-oest del casc urbà de Sant Cugat, 
Cerdanyola i el Vallès Oriental, connectant les dues estacions de Sant Cugat amb un 
mitjà de transport tipus "shuttle". S'aporta "Estudi d'inscripció ambiental i urbana de les 
noves implantacions ferroviàries proposades a Sant Cugat del Vallès". Annex 9 
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NOVES AL·LEGACIONS 
 
3.2.3.- Cal estudiar la viabilitat de la perllongació del ferrocarril lleuger, passant per la 
zona de l'estació de Sant Cugat, fins a Rubí, per tal de potenciar el futur eix de la 
carretera de Rubí. 
 
4.- ALTRES ASPECTES MEDIAMBIENTALS 
 
Els suggeriments a incorporar en el projecte del Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona afecta als següents aspectes: 
 
4.1.- EN REFERÈNCIA A LES NORMES D’ORDENACIÓ TERRITORIAL DEL PTMB 
 
- Segons les Normes d’ordenació del PTMB, el sistema d’espais oberts comprèn 

exclusivament el sòl classificat com a no urbanitzable pel planejament urbanístic en 
el moment de l’aprovació del Pla. Es considera que aquest sistema hauria 
d’incloure no només SNU sinó també sòl que està qualificat com a sistemes, com 
ara zones verdes, o bé equipaments que presenten un valor interessant per la seva 
funció connectora o altres aspectes ambientals rellevants (per exemple el cas de 
l’Estany dels Alous, zona humida qualificada com a equipament al planejament 
urbanístic vigent). 

 
- En quant a connectivitat, al plànol d’espais oberts del Pla hi ha grafiat el connector 

que coincideix amb la via verda de Sant Llorenç a Collserola. Aquest connector 
però es limita a una línia dibuixada, cal dotar de normes o altres condicionants per 
tal de poder gestionar aquest espai correctament a escala supramunicipal. 

 
- En aquest mateix sentit, es considera que el PTMB hauria de donar les eines 

suficients a l’administració local per a poder gestionar adequadament els espais 
oberts, com ara possibles parc agraris de la plana del Vallès, del qual podria 
formar-ne part alguns terrenys del municipi de Sant Cugat, com ara l’àmbit del Parc 
rural de Torre Negra i altres espais al nord de municipi, propers a la Serra de 
Galliners. Es proposa doncs que a les normes, títol V, es desenvolupi un article per 
a àmbits per a la promoció de parcs agraris. 

 
4.2.- EN REFERÈNCIA A LA PROPOSTA D’ÀREES AL PTMB 
 
- L’ISA identifica espais agrícoles claus a tot l’àmbit del PTMB i en determina el seu 

valor natural, atesa l’escala de la informació gràfica no es pot verificar que l’espai 
del Parc rural de Torre Negra (vegeu imatge 1) formi part d’aquests ecotons 
identificats. En aquest mateix sentit, es considera rellevant incloure-hi els terrenys 
de Can Monmany (vegeu imatge 2) i la serra de Galliners, en excepció de l’àmbit 
d’aquest sector qualificat com a sistema d’equipament (clau 7a i 7c). 
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      Imatge 1. Àmbit del Parc rural de Torre Negra  Imatge 2. Àmbit de vinya de can Monmany 
 
Aquests espais haurien de ser inclosos com a sistemes d’espais oberts, espais de 
protecció preventiva mosaic agroforestal, atesa la seva proximitat a la massa forestal, 
com la del Parc de Collserola i el seu valor intrínsec. 

 
- Tal i com es va presentar als suggeriments, el ple de 27 de juny de 2006 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va aprovar l’Òrgan Especial per la Gestió de 
la Xarxa d’Espais d’Interès Natural. Aquest òrgan té, entre d’altres funcions, la 
identificació i delimitació de tots els espais lliures de Sant Cugat, inclosa la xarxa 
de rieres i torrents i definir la  proposta de l’establiment d’una Xarxa d’Espais 
d’Interès Natural (XEIN) de Sant Cugat. 

 

 
Imatge 3. Proposta XEIN al municipi de Sant Cugat del Vallès 

 
Aquest òrgan ja ha presentat una primera proposta de XEIN, xarxa que engloba àrees 
forestals, espais lliures permanents, parc forestal, parcs i jardins urbans, sòl rústic 
protegit de valor agrícola i alguns equipaments comunitaris i dotacions. Aquesta xarxa 
incorpora àrees com la Serra de Galliners, l’àrea de Torre Negra i Turó d’en Lluch o 
els cursos fluvials del municipi de més interès (vegeu imatge 3). 
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Els espais municipals inclosos a la XEIN haurien de ser incorporats al PTMB com a 
espais oberts, ja sigui pel seu valor ambiental o bé per seu valor com a connectors o 
corredors fluvials. 

 
- Com a connectors fluvials, el PTMB només integra la riera de Sant Cugat a l’àmbit 

del municipi. Es considera però que a Sant Cugat del Vallès existeixen altres 
cursos fluvials d’entitats i valor ecològic, tal i com demostra el SITxell. Aquests 
cursos fluvials o torrents han estat integrats a la XEIN, de manera que si el PTMB 
integra la XEIN a la seva proposta d’espais oberts, aquests cursos fluvials 
quedarien identificats com a connectors. Aquest és el cas de la riera de 
Volpalleres, el torrent de Can Camps i del torrent de Can Cabassa. 

 
- A banda d’aquests torrents, es considera important considerar la funció connectora 

de la riera de Rubí, que tot i trobar-se en alguns trams encaixada per trama 
industrial, segons l’estudi de SITxell (Sistema d’Informació Territorial de la xarxa 
d’espais lliures de la Diputació de Barcelona) encara conserva trams on la 
connectivitat fluvial és bona. 

 
4.3.- EN REFERÈNCIA A LA PROPOSTA D’ÀMBITS AL PTMB 
 
- Proposta que es delimiti un PE per a un àmbit de Parc agrari que incorpori els 

espais agrícoles que encara existeixen al municipi i d’altres de la comarca del 
Vallès Oriental. Els espais agrícoles esdevenen una unitat paisatgística important 
al Vallès i tenen una important funció connectora i d’alimentació per la fauna. 

 
4.4.- EN REFERÈNCIA ALS VECTORS AMBIENTALS ANALITZATS A L’ISA 
(AIGUA, ENERGIA, RESIDUS I ATMOSFERA) 
 
- El pla incorpora a les mesures complementàries i de correcció ambiental del pla 

una sèrie de recomanacions en referència als vectors d’aigua, energia, residus i 
atmosfera, però no inclou a les seves normes cap regulació específica (limitacions 
de consum, capacitat mínima de generació i gestió de recursos, valors de 
referència màxims, etc.) que es pugui incorporar als PDU o el planejament que es 
desenvolupi i s’hagi d’adaptar a l’establert al PTMB. 

 
 2n.- FORMULAR al·legacions al projecte de Pla Territorial metropolità de 
Barcelona, dins el termini d’audiència als ens locals al que s’ha sotmès l’expedient, 
amb la motivació específica dels informes emesos incorporats a la proposta. 
 
 3r.- SOL·LICITAR al Programa de Planejament Territorial, del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, la incorporació de 
les presents al·legacions de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en la redacció 
definitiva del projecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, que ha d’ésser 
objecte de la corresponent tramitació conforme a dret. 
 
 4t.- TRAMETRE certificació del present acord al Programa de Planejament 
Territorial, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes procedents. 

 
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: El punt que portem 
avui, concretament ha estat treballat per diferents forces polítiques, les diferents 
forces polítiques que composen aquest consistori han tingut l’oportunitat de treballar, 
hem pogut treballar conjuntament i consensuar moltes de les aportacions i en aquest 
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sentit volia fer un agraïment als diferents portaveus dels grups municipals que han 
estat a la Comissió Informativa de Territori pel motiu que hem pogut treballar 
conjuntament els diferents aspectes que aquest Pla comporta. El Pla Territorial és un 
document important per la nostra ciutat perquè defineix diversos aspectes, des dels 
espais verds fins els nuclis de creixement o les infraestructures de mobilitat, tant les 
viàries com les ferroviàries. Si bé aquest Pla Territorial ens porta bones notícies 
perquè la seva aprovació inicial comporta una eliminació del Vial de Cornisa, que és 
un tema que en aquest plenari havíem demanat de forma unànime, sí però que 
encara manté alguns aspectes que pensem que és possible millorar i que poden ser 
bons per la nostra ciutat. Així doncs presentem bàsicament, o ens reiterem en les 
al·legacions que ja havíem aportat en una primera fase i n’incorporem algunes de 
noves relatives a algun tema mediambiental o a temes d’eixos viaris i ferroviaris. 
Sense estendre’m més perquè és un tema que segur comportarà l’opinió de les 
diverses forces polítiques, volia deixar aquest primer apunt en que reiterem les 
al·legacions que ja havíem presentat en el seu moment davant la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Nosaltres ja avancem el nostre vot favorable a la presentació d’aquestes al·legacions, 
tampoc m’estendré en explicar-les totes però sí que ens agradaria remarcar-ne 
algunes que per a nosaltres són no tan sols interessantíssimes que es puguin 
defensar sinó que entenem com a vitals per a la ciutat, entre elles hi ha el 
manteniment dels corredors fluvials que proposa el XEIN que això pot semblar 
anecdòtic o de purisme ecologista però nosaltres entenem que és vital perquè la 
nostra ciutat continuï tenint un pulmó que la rodegi i que serveixi tant d’esbarjo com 
per mantenir la qualitat ambiental de la nostra ciutat. Per a nosaltres és també 
incomprensible la qualificació que fa el mateix Pla com a zona de creixement el 
Torrent de Llaceres, Can Trabal i Can Ametller, penso que una persona d’aquesta 
comissió que va redactar això si s’haguessin pogut passejar tant pel Torrent de 
Llaceres com per Can Trabal veurien que allò no pot ser en absolut una zona de 
creixement i no tan sols pel que es pot veure a simple vista sinó perquè a més xoca 
frontalment amb la qualificació com a parc de zona d’interès natural i com a parc rural 
de Torre Negra. També nosaltres sempre hem estat en contra de la construcció de la 
Ronda Sud, per tant per a nosaltres és un motiu de satisfacció veure com s’intenta 
suprimir definitivament el vial de la Ronda Sud amb l’alternativa que vostès van 
proposar, que ho creiem força raonable, així com l’aposta pel perllongament de la 
línia 7 de FFGG amb una nova estació que se situa a l’est de la nostra ciutat per 
donar servei al creixement que per aquella banda ha tingut la nostra ciutat. Així 
mateix pel reforçament del Túnel ferroviari d’Horta i per l’aposta decidida, nosaltres ho 
entenem així, d’aquestes al·legacions pel transport públic com la solució global als 
problemes de mobilitat. Jo l’única inquietud que sí li puc transmetre i no són pas 
d’aquestes al·legacions, és quan a vegades he sentit dir per part de la Tinent 
d’Alcalde que pensa que Sant Cugat ha de ser central, ha de tenir centralitat. 
Aleshores estic segur que està fet amb molt bona voluntat però a mi a vegades en 
qüestions de centralitat se’m posen els pèls de punta. Centralitat sí, mentre es 
garanteixi la qualitat de vida dels santcugatencs i la seva tranquil·litat. Si això està 
garantit estic segur que els nostres conciutadans estaran molt contents de ser 
centrals però si no estic segur que no voldran ser tan centrals, per tant la prioritat ha 
de ser garantir la qualitat mediambiental i la qualitat de vida dels nostres 
conciutadans. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: El 
nostre grup creu que el Pla Territorial és un instrument molt important per l’àrea 
metropolitana, malauradament s’ha trigat masses anys en planificar des de l’àmbit 
metropolità i en aquest sentit ens felicitem de que en aquests moments s’estigui ja 
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acabant el llarg procés d’elaboració d’aquest Pla Territorial que per força ha tingut de 
ser un procés de pacte amb els agents del territori, amb els ajuntaments, amb els 
agents econòmics i socials i amb la ciutadania en general, per tant en primer lloc 
donar-li valor al Pla Territorial Metropolità perquè ens servirà de base per seguir 
planificant el territori tal i com la majoria de la ciutadania vol. En aquest sentit només 
un pero en aquest procés i és que les institucions o els ajuntaments han tingut més 
temps per fer arribar les seves al·legacions amb el projecte que no pas la ciutadania 
en general quan teòricament les institucions tenen més instruments que no pas les 
organitzacions ciutadanes per fer arribar a la ponència d’aquest Pla Territorial les 
seves al·legacions. Nosaltres si poguéssim votar per percentatge votaríem un 80% 
que sí i un 20% que no, com això no és possible i segurament si ho féssim així la 
votació seria molt llarga i tampoc volem avorrir a la concurrència el que farem serà 
abstenir-nos. Ens abstindrem perquè ja ho he dit ara el 80% de les al·legacions que 
fa l’ajuntament són una bona proposta, a més jo penso que és recomanable llegir el 
text d’al·legacions perquè la literatura urbanística sortosament va canviant en aquesta 
casa i quan parlem de connectors ambientals, eixos fluvials, parcs agroforestals és 
una bona notícia que les administracions vagin introduint tot aquest vocabulari i no 
només Sant Cugat sinó en general totes les administracions vagin introduint tot 
aquest vocabulari que ha costat tant de que sigui també un element més, tan 
important o més que les infraestructures viàries, per exemple. Nosaltres pensem però 
que entre les al·legacions hauríem d’haver fet algun esment per exemple a la via 
interpolar, som conscients que una part de la via interpolar en l’àmbit de Sant Cugat 
ja està construïda després de tots els creixements del polígon de Can Sant Joan però 
també és evident que el projecte de via interpolar no té sentit si no es pensa en un tot, 
si es pensa només parcialment doncs no tindria cap sentit dibuixar-la; amb el Pla 
Territorial es dibuixa tot el continu des de Molins de Rei fins a Parets, nosaltres 
entenem que una via paral·lela a la B-30 no té cap sentit si les institucions posen 
solucions al transport de la ciutadania, òbviament, amb les condicions d’ara té sentit 
la interpolar, la suprapolar i totes les vies que ens puguem pensar perquè la situació 
del transport públic encara no ha reeixit com nosaltres voldríem i com sobretot els 
usuaris voldríem però creiem que si s’inverteix en invertir el transport públic i privat la 
via interpolar hauria de ser una via a esborrar del plànol, per tant en aquest sentit ens 
hagués agradat que les al·legacions -i ja ho hem dit altres vegades- n’haguessin fet 
esment. També ens hagués agradat que les al·legacions d’aquest ajuntament entre 
els espais a preservar hi haguessin algunes zones urbanitzables no delimitades com 
ara Can Busquets, hagués estat una bona ocasió per dir que dins del Pla Territorial 
d’aquests àmbits com per exemple el de Can Busquets quedés exclòs de futures 
urbanitzacions, no ho hem fet i jo penso que és una llàstima que no ens posicionem 
en aquest sentit quan vull pensar que la majoria dels grups d’aquest Ple no volem que 
s’urbanitzi Can Busquets, és una oportunitat perduda. 
 
 Per acabar, hi ha una de les al·legacions amb la que nosaltres sempre ens 
hem posicionat en contra, que és la possibilitat d’un nou túnel, un túnel central a 
Collserola. Nosaltres creiem que amb la proposta que es fa des del govern i per tant 
la que està recollida al Pla Territorial en aquest sentit, de fer un túnel, el projecte de 
túnel d’Horta, però només ferroviari, que ha de donar resposta al nou creixement de 
Cerdanyola i la connexió entre Cerdanyola i Sant Cugat i una bona xarxa de tren 
lleuger a la que també es fa referència en les al·legacions perquè es recull una mica 
també jo crec que bevent de les propostes de xarxa de tramvia del Vallès, creiem que 
amb una xarxa de tramvia al Vallès ben feta, de tren lleuger entre ciutats i de tramvia 
dintre les localitats i el túnel ferroviari d’Horta que connectaria Barcelona amb el 
Vallès n’hauríem de tenir prou i pensem que fer un altre túnel no té massa sentit, però 
si només fos per això votaríem que sí perquè en tot cas si queda dibuixat doncs ja 
veurem d’aquí a 20 anys si fa falta ja en parlarem. Bàsicament el que creiem que és 
una oportunitat perduda és no haver incorporat el tema de la Interpolar, aquests 
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espais urbanitzables no delimitats que penso que podíem haver incorporat i que 
esperem que la propera declaració del Parc de Collserola els inclogui i per tant ens 
facin la feina des d’una altra banda, esperem. I per la resta felicitar als qui han 
preparat les al·legacions del Pla Territorial perquè pensem que és un molt bon 
document i que si s’accepta haurem donat un pas en positiu per la millor planificació 
de la nostra ciutat i del territori que ens envolta. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres pensem que efectivament aquest Pla és una necessitat de país. De fet 
aquest Pla forma part dels set previstos pel Govern de la Generalitat amb una finalitat 
que és la d’establir criteris bàsics per tal de garantir una cosa que és essencial al 
nostre país que és un desenvolupament urbanístic ordenat i sostenible. 
 
 En concret la regió metropolitana, per situar-nos tots plegats, ocupa el 10% de 
la superfície de Catalunya on hi viuen en l’actualitat més de 4,5 milions d’habitants, el 
70% de la població catalana i s’hi concentra també –i això és important de dir- el 70% 
de l’activitat econòmica del nostre país.  
 
 El pla és un instrument que té una sèrie d’objectius bàsics que són: satisfer la 
demanda d’habitatge de la regió metropolitana; localitzar els desenvolupaments 
urbanístics, segons un model de ciutats compactes i cohesionades; fomentar 
l’activitat econòmica; preservar el patrimoni natural i el paisatge i potenciar l’ús del 
transport públic. 
 
 Entre les propostes del Pla en globalitat abans de centrar-nos en Sant Cugat jo 
en destacaria una i és el fet que permet passar de les 103.000 hectàrees de protecció 
supramunicipal a 242.000. És sense cap mena de dubte un instrument molt potent 
per configurar un sistema d’espais oberts que impedeixin l’expansió urbana. Estem 
parlant a la regió metropolitana del 74% de la superfície de la regió metropolitana que 
té protecció. 
 
 D’aquest Pla crec important destacar també la forma com s’ha fet -s’hi ha referit 
el Sr. Boix i estic completament d’acord-: comptant amb l’opinió del territori. Crec que 
aquest Pla, i de la manera com ho hem anat tramitant en aquest Ple, com ja ha 
passat diverses vegades a través de suggeriments, exemplifica força bé que governar 
és cada vegada més un lideratge amb capacitat de consensuar i de concertar. 
 
 A nosaltres ens toca com a grup municipal -i ara em centraré més en Sant 
Cugat- tenir una mirada local, dir la nostra sobre allò que ens afecta, però crec que 
seria profundament desafortunat i també desenfocat no ser conscients que la política 
de planificació de tot un país ha de fer-se també amb la nostra participació, i això vol 
dir saber comprendre i entendre les propostes de la globalitat del Pla.  
 
 Distingeixo tres parts en el posicionament polític del meu grup respecte del Pla 
Territorial: 
 
 Primer.- Aquelles actuacions que el Pla ja recull i que havien estat reclamades 
en diverses ocasions pel nostre consistori. Entre elles crec que val la pena destacar 
per sobre de totes la supressió del Vial de Cornisa i del Vial d’Enllaç, s’hi ha referit la 
Tinent d’Alcalde i crec que tenim molta raó. Ha costat molt esborrar aquesta línia però 
crec que també ha de ser motiu de satisfacció que el Govern de Catalunya finalment 
ho proposi, per tots els qui hem treballat d’alguna o altra manera i en aquesta sala 
ens hi hem posicionat en diverses ocasions. També pensem que és un encert que el 
document reculli per exemple la connexió entre Cerdanyola i Sant Cugat a través d’un 



        
 SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.09.09                  pàg. 24 

 
ESBORRANY ACTA 

 

tramvia, el TramVallès, que també es va portar en aquesta sala, tot i que desitjaríem i 
esperem aconseguir-ho que tingui continuïtat direcció cap a  Rubí. 
 
 Segon.- Aquelles al·legacions que presentem que són de fet ajustos necessaris 
a la planificació vigent. Crec que en aquest cas es tracta de temes que es podran 
resoldre no sense dificultat, però amb més facilitat que altres temes, ja que han estat 
aprovats per Ple i que de fet en alguns casos compta fins i tot també amb el vist i plau 
de la Generalitat, i em refereixo a la planificació derivada de l’operació segurament 
urbanística més important que tenim entre mans, l’operació Montmany, i de les 
casetes fora d’ordenació de la Floresta en particular, que no es recullen correctament 
en el Pla, i també al tema al que s’ha referit el Sr. Grangé, el fet de poder modificar 
finalment el traçat de la Ronda Sud pel vial de tancament de la ciutat que vam 
aprovar tots per unanimitat en el darrer Ple i que crec que és també important. 
 
 Tercer.- Aquelles actuacions en infraestructures i destaco per la seva 
importància els Ferrocarrils de la Generalitat.  
 
 Crec que val la pena ressaltar que més enllà del Pla s’estan desenvolupant 
importants actuacions per part del Govern que tindran un benefici sobre la qualitat del 
servei dels ferrocarrils i en concret sobre la qualitat de vida dels ciutadans. Em 
refereixo a l’estació de Volpelleres o a la cua de maniobres de Plaça Catalunya. Unes 
obres importants que ens afectaran a tots nosaltres com a santcugatencs a través de 
la major freqüència dels trens en el nostre municipi. Unes obres importants d’efectes 
immediats però que creiem també que no són suficients en el mig i llarg termini per 
fer del transport públic i del ferrocarril, en particular, allò que volem fer que sigui el 
principal mitjà de transport dels ciutadans de la regió metropolitana per sobre del 
vehicle privat. 
 
 En concret el document d’al·legacions es reitera en la demanda que s’havia fet. 
La perllongació de la via Tibidabo com a prioritària però el mateix document 
d’al·legacions no descarta la del Túnel d’Horta sempre que s’asseguri la connectivitat 
amb la nostra ciutat. Aquesta és la mirada local, la mirada supramunicipal és la que 
assegura el túnel d’Horta en aquest moment en el document. El meu grup creu que 
assegurar un nou pas ferroviari per Collserola és estratègic i des de la mirada local 
crec que és important aixecar la veu per dir que tenim raons poderoses per tal que la 
connectivitat amb Sant Cugat s’asseguri. Estem parlant ni més ni menys de la 
connexió amb la futura Estació de la Sagrera, possiblement l’estació del Sud 
d’Europa més important. 
  
 No obstant això en el tràmit de suggeriments que vam fer en aquest mateix Ple 
nosaltres ja vam advertir i ho diem avui mateix que en aquests temes no es pot tenir 
mirades localistes sinó que cal tenir visió de país. Si la connexió d’Horta, com sembla, 
i sembla que serà així, serà la que prosperi, cal garantir la connectivitat de Sant 
Cugat. És la mirada de país que com a polítics locals no podem defugir. 
 
 Per cert, un petit apunt, fa temps vam aprovar en aquest Ple -a instància d’una 
moció del meu grup- un Consell Estratègic de ciutat, Consell que s’ha reunit una 
única vegada per a la seva constitució. Avui que portarem precisament la supressió 
d’un altre Consell Estratègic que no s’ha reunit mai en tota la seva història, volem fer 
constar que davant d’un Pla Territorial per tot Catalunya i en concret que ens afecta al 
nostre municipi, no s’ha reunit mai aquest Consell Estratègic de Ciutat en el qual 
participen persones destacades que tenim al municipi que coneixen a fons la 
mobilitat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
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Vots a favor:       22 (CiU, PSC, ERC i PP) 
Vots en contra:     0 
Abstencions:        3 (ICV-EUiA) 
 
 12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DE NORMES I ORDENANCES METROPOLITANES D’EDIFICACIÓ I ORDENANÇA 
METROPOLITANA DE REHABILITACIÓ. (EXPEDIENT NÚM. 83001/09 – 
X/09/3413). 
 
 1r.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades per part de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix i pel Grup Municipal d’ICV-EUiA de Sant Cugat del 
Vallès, front l’acord del Ple de la Corporació de data 16 de febrer de 2009, que aprovà 
inici d’expedient i participació ciutadana per a la Modificació puntual de Normes i 
Ordenances Metropolitanes d’Edificació, les quals han estat estimades parcialment, 
d’acord amb l’informe tècnic emès a l’efecte, i que es contrau a: 
 
1.1. Suggeriments formulats per l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix.  
 
1r SUGGERIMENT 
 
Contingut: 
 
Tenint en compte allò regulat en l’apartat 1.3, es proposa canviar el títol de l’article 1 
pel següent: REDUCCIÓ DE LA SEPARACIÓ A LÍMITS I DE LA FAÇANA MÍNIMA 
EN L’ORDENACIÓ D’EDIFICACIÓ AÏLLADA PER LA FORMA I SUPERFÍCIE DE LA 
PARCEL·LA. 
 
Valoració: 
 
S’incorpora a la proposta. 
 
2n SUGGERIMENT 
 
Contingut: 
 
Article 1.1.2. 
 
Els dos gràfics probablement no esgoten totes les variants que ens podem trobar. 
Potser seria més senzill posar la condició que es pugui inscriure un cercle de 8 m de 
diàmetre. El redactat seria el següent: 
 
2.- S’entendrà que es dóna la impossibilitat d’edificar quan l’aplicació de les 
separacions establertes per la normativa no permeti la inscripció d’un cercle de 8 
metres de diàmetre. 
 
Valoració: 
 
S’incorpora parcialment a la proposta afegint el següent paràgraf: 
 
“En tot cas s’entendrà que es dóna la impossibilitat d’edificar als efectes de reduir la 
separació a llindars quan dins el gàlib resultant no sigui possible la inscripció 
d’un cercle de 8 metres de diàmetre o quan aquest tingui una superfície inferior a 
62,5 m².” 
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3r SUGGERIMENT 
 
Contingut: 
 
Article 1.2. Reducció de la separació a límits 
 
- La distància mínima normativa a vial no s’hauria de reduir, excepte que no 
s’assoleixin les condicions del punt 1.1 amb la reducció en el fons de parcel·la. La 
distància mínima normativa a façana s’hauria de mantenir mentre sigui justificable, ja 
que és la que estructura la diferència entre qualificacions (les cases estan més 
allunyades del vial). 
 
Valoració: 
 
S’incorpora parcialment a la proposta afegint el següent paràgraf: 
 
“La reducció de separacions es farà preferentment en un sol costat o dimensió. Si 
amb la reducció en un sol costat, la mida mitjana del gàlib afectat segons el punt 
anterior és igual o major que 8 metres no s’aplicarà reducció sobre l’altre costat. En 
tot cas, el costat on aplicar la reducció s’establirà atenent a les preexistències veïnes, 
al caràcter dels vials i a altres qüestions que puguin ser d’aplicació d’acord amb 
l’article 86 de les OME i davant diferents alternatives es prendrà la que respecti la 
separació a carrer.” 
 
4t SUGGERIMENT 
 
Contingut: 
 
Article 4. Alçada complementària sobre l’últim sostre. 
 
Aquest article està pensat bàsicament per a les edificacions en ordenació d’alineació 
de vial, entre mitgeres. En les zones en ordenació aïllada no es fa necessària alçada 
complementària sobre l’últim sostre i, al contrari, podria motivar l’aplicació d’una nova 
planta. 
 
En conseqüència, es proposa que aquest article no s’apliqui en les zones en 
ordenació aïllada. 
 
Valoració: 
 
Aquest article és de caràcter restrictiu atès que de la seva aplicació en cap cas 
resultarà cap increment de l’alçada reguladora màxima dels edificis, sigui quin sigui el 
seu tipus d’ordenació. El que es pretén és precisament evitar que, aprofitant l’alçada 
reguladora màxima, es concentri una alçada lliure exagerada en l’última planta que 
pugui originar l’aparició d’una planta més. 
 
Atès l’exposat no s’incorpora aquest suggeriment. 
 
5è SUGGERIMENT 
 
Contingut: 
 
Article 5. Regulació de les tanques a sistema urbanístic viari o d’espais lliures. 
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1) Quan es parla de l’alçada màxima de la part calada de 2,00 m, s’entén que es 
refereix mesurada des de la rasant o vorera. No obstant, algú podria interpretar que 
es permet fer 1 m de part massissa més 2 m de part calada. Caldria, doncs, precisar 
que l’alçada total de la tanca, part massissa més la part calada, pot assolir una alçada 
màxima de 2,00 metres, sent-li d’aplicació els increments puntuals que ja s’han referit. 
 
2) Al mateix temps, seria convenient definir en aquest article el que s’entén per part 
calada d’una tanca, establint un percentatge mínim de forat respecte la superfície 
total, ja que aquesta indefinició comporta moltes discrepàncies en la seva 
interpretació. Es proposa que la part calada d’una tanca tingui, com a mínim, un 30% 
de la superfície de forats. 
 
3) Un altre tema complementari de les tanques són els pòrtics d’accés a la parcel·la. 
En aquest sentit es proposa la següent regulació: En les tanques amb front a vial o 
altres espais públics, es permetran els pòrtics d’accés a les parcel·les, integrats 
arquitectònicament al conjunt, amb unes dimensions màximes de 5,00 m d’amplada, 
2,90 m d’alçada i 1,20 m de fondària, sense cap mena d’element sobresortint de 
l’alineació oficial de façana. 
 
Valoració: 
 
1) Pel que fa al primer punt s’incorpora major precisió al redactat mitjançant la 
següent frase:  
 
“La part calada que es disposi sobre la part massissa o directament sobre el terreny 
pot assolir aquella alçada màxima que faci que la tanca resultant no sobrepassi els 
2,00 m d’alçada, admetent els mateixos increments puntuals que els definits per a la 
part massissa.” 
 
2) Pel que fa al segon punt es considera que la definició de “tanca calada” és 
suficientment clara com per haver de regular el grau de transparència de la mateixa.  
 
Atès l’exposat no s’incorpora aquest punt a la proposta. 
 
3) Pel que fa al tercer punt s’incorpora parcialment a la proposta d’acord amb el 
següent redactat: 
 
“Pel que fa als pòrtics d’accés a la parcel·la, aquests s’admeten sempre que s’integrin 
compositivament amb la tanca amb unes dimensions màximes de 6,00 metres 
d’amplada, 2,90 metres d’alçada al punt mig i 1,50 metres de fondària, sense cap 
element sobresortint de l’alineació de façana”. 
 
6è SUGGERIMENT 
 
Contingut: 
 
Article 6. Reducció de l’edificabilitat proporcional a la reducció de la superfície 
de la parcel·la respecte la mínima en l’ordenació d’edificació aïllada unifamiliar. 
 
L’article regula de forma coherent i gradual la reducció proporcional a la reducció de 
la superfície de la parcel·la respecte la mínima en l’ordenació d’edificació aïllada 
unifamiliar. No obstant, en el cas de Valldoreix, restaria per resoldre la problemàtica 
de les parcel·les d’11 metres, mida present en les primeres parcel·lacions de 
Valldoreix. Al mateix temps, l’alçada màxima de 7 metres, en aquests casos s’hauria 
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de limitar a 6,10 metres, en concordança amb el que s’ha establert en l’article 1. Per 
tot això, es proposa la següent modificació del redactat: 
 
20a/10 
 
En el cas de parcel·les de superfície o façana per sota del límits establerts al paràgraf 
anterior, sempre que la seva superfície sigui superior a 250 m² i la seva façana 
mínima d’11 metres, s’admet únicament un sostre màxim de 125 m² amb una alçada 
de 6,10 metres i un número de plantes màxim de PB+1. 
 
20a/11 
 
En el cas de parcel·les de superfície o façana per sota del límits establerts al paràgraf 
anterior, sempre que la seva superfície sigui superior a 250 m² i la seva façana 
mínima d’11 metres, s’admet únicament un sostre màxim de 125 m² amb una alçada 
de 6,10 metres i un número de plantes màxim de PB+1. 
 
Valoració: 
 
S’incorpora de forma que queda regulat en la següent forma: 
 
“En aquests casos a la subzona VII, per parcel·les amb façana igual o superior a 12 
metres, o 10 metres en els casos regulats amb caràcter excepcional mitjançant 
ordenança, i superfície fins a 300 m², se’ls ha d’aplicar l’índex d’edificabilitat net de 
l’article 340 reduït en la mateixa proporció en què la parcel·la té reduïda la seva 
superfície respecte a la mínima exigida, sense que en cap cas el sostre resultant 
pugui ser inferior a 125 m². En el cas de parcel·les que no s’ajustin a les 
condicions anteriors però que disposin de superfície igual o superior a 250 m² i 
façana mínima d’11 metres, s’admet únicament un sostre màxim de 125 m² amb 
una alçada de 6,10 metres i un número de plantes màxim de PB+1. 
 
A la subzona VIII (clau 20a/11), per parcel·les amb façana igual o superior a 12 
metres, o d’11 en els casos regulats amb caràcter excepcional mitjançant ordenança, 
i superfície fins a 500 m², se’ls ha d’aplicar l’índex d’edificabilitat net de l’article 340 
reduït en la mateixa proporció en què la parcel·la té reduïda la seva superfície 
respecte a la mínima exigida. En el cas de parcel·les que no s’ajustin a les 
condicions anteriors però que disposin de superfície igual o superior a 250 m² i 
façana mínima d’11 metres, s’admet únicament un sostre màxim de 125 m² amb 
una alçada de 6,10 metres i un número de plantes màxim de PB+1.” 
 
7è SUGGERIMENT 
 
Contingut: 
 
Es proposa afegir la següent regulació: 
 
A) Fronts excessius d’edificació 
 
Amb la finalitat d’acotar l’impacte excessiu d’algunes promocions, quan l’ús sigui el 
d’habitatge unifamiliar, no es permetran fronts edificats, continus o retranquejats, 
superiors a 25 metres. Si els habitatges són aparellats, aquesta limitació s’aplicarà 
igualment a tot el conjunt edificat. 
 
Valoració: 
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S’incorpora a la proposta. 
 
8è SUGGERIMENT 
 
Contingut: 
 
Es proposa afegir la següent regulació: 
 
B) Previsió d’aparcament de vehicles 
 
Quan l’ús de la construcció sigui el d’habitatge unifamiliar, s’haurà de preveure, com a 
mínim, una plaça d’aparcament a l’interior de la parcel·la per cada 90 m² construïts. 
 
Valoració: 
 
S’incorpora a la proposta. 
 
9è SUGGERIMENT 
 
Contingut: 
 
Es proposa afegir la següent regulació: 
 
C) Regulació dels usos d’oficines i despatxos professionals en les subzones 
unifamiliars d’ordenació en edificació aïllada a l’àmbit de Valldoreix 
 
Es planteja l’oportunitat i la conveniència en relació amb els interessos públics i 
privats concurrents de promoure la present modificació puntual del PGMB a l’àmbit de 
Valldoreix, en el sentit d’incloure en els apartats 3r i 4t de l’article 307 de les seves 
NNUU una limitació quant al nombre d’establiments admesos en el següent sentit: 
 

Normativa actual Proposta de Modificació 
   
Art. 307 Subzones 
unifamiliars VI, VII, VIII i IX 
d'ordenació en edificació 
aïllada. 

Art. 307 Subzones unifamiliars 
VI, VII, VIII i IX d'ordenació en 
edificació aïllada. 

1r .(…) 1r. (…) 
2n. (…) 2n. (…) 

3r. Comercial. Podran 
autoritzar-se comerços i locals 
de serveis destinats a cobrir 
les necessitats quotidianes, 
fins a una superfície per local 
de 250m2. 

 
3r. Comercial. Podran 
autoritzar-se comerços i locals 
de serveis destinats a cobrir les 
necessitats quotidianes, fins a 
una superfície per local de 
250m2, limitat a una activitat 
per parcel·la. 
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4t. Oficines. S’admeten fins a 
un màxim del 25 per 100 de la 
superfície de sostre edificable 
en cada parcel·la. S’admeten 
els despatxos de professions 
liberals sense limitacions. 

 
4t. Oficines. S’admeten fins a 
un màxim del 25 per 100 de la 
superfície de sostre edificable 
en cada parcel·la. S’admeten 
els despatxos de professions 
liberals sense limitacions de 
sostre. Només s'autoritzarà 
una activitat -oficina o 
despatx professional- per 
parcel·la.

 
Valoració: 
 
S’incorpora a la proposta. 
 
10è SUGGERIMENT 
 
Contingut: 
 
Es proposa afegir la següent regulació 
 
D) Definició d’habitatge unifamiliar aïllat. 
 
S’entén per habitatge unifamiliar aïllat aquell que acompleix les següents condicions: 
 
a) Configura per si mateix un edifici aïllat complert, si bé pot estar conformat per un 

volum principal i d’altres petits cossos annexes o dependents, sempre entesos com 
a vinculats al volum principal i sense que puguin constituir un nou habitatge 
unifamiliar diferenciat.  

b) Se situa en parcel·la independent o en parcel·la comunitària en règim de divisió 
horitzontal. 

c) Disposa d’accés exclusiu, no autoritzant-se el que es realitzi a través d’espais 
comuns vinculats a altres edificacions. 

d) Estarà dissenyat per donar servei a una única unitat familiar, entenent per aquesta 
la que s’ajusta als criteris del programa funcional mínim que estableixen l’art. 56 i 
següents de les OOMM del PGM, i els requisits mínims d’habitabilitat vigents. 

e) El seu programa funcional no serà divisible parcialment en programes funcionals 
mínims independents. 

f) Disposarà d’una sola escomesa i comptador d’aigua, gas i electricitat. 
 
Valoració: 
 
S’incorpora parcialment a la proposta. 
 
11è SUGGERIMENT 
 
Contingut: 
 
Es proposa afegir la següent regulació 
 
E) Aclarir la diferència entre edificació principal i edificacions auxiliars, així com 
implementar la consideració d’edificació complementària (no auxiliar) que és de 
constant disputa: 
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Classificació dels volums edificats  
 
Es diferencien els tipus de cossos i volums edificables, de cara a la seva consideració 
urbanística: 
 
Edificació principal 
 
Tindrà la consideració d’ edificació principal: 
 
a) La construcció, o part de construcció, que conté el programa funcional de 

l’habitatge, d’acord amb el que estableixen l’art. 56 i següents de les OOMM del 
PGM, i els requisits mínims d’habitabilitat vigents. 

b) Pot estar conformada per un cos únic, o bé per un cos principal i d’altres petits 
cossos annexes o depenents, sempre entesos com a vinculats al volum principal i 
sense que puguin constituir un nou habitatge unifamiliar diferenciat.  

c) Aquests petits cossos annexes o depenents perdran la consideració d’edificació 
principal si desenvolupen programes funcionals no relacionats directament amb els 
d’habitatge.  

d) S’ajustarà en cada zona, als paràmetres màxims que estableix la Normativa per a 
aquest tipus de construcció. 

 
Edificació auxiliar 
 
Tindrà la consideració d’edificació auxiliar: 
 
a) La construcció, o part de la construcció, que desenvolupa parts del programa al 

servei de l’edificació principal, sempre que no formin part del programa funcional 
d'habitatge, d’acord amb el que s’estableix a l’art. 56 i següents de les OOMM del 
PGM, i als requisits mínims d’habitabilitat vigents. 

b) En general es consideraran construccions auxiliars les que tinguin per finalitat els 
següents usos: 
- garatges 
- aparcaments coberts 
- magatzems 
- pèrgoles que estiguin integrades constructivament amb la construcció principal 
- hivernacles 
- piscines cobertes 
- barbacoes cobertes  
- lavabos i serveis exteriors de jardí 
- vestidors 
- dipòsits d’aigua potable en superfície  
- safareigs coberts 
- tallers de bricolatge 
- estudis de pintura 
- despatxos aïllats 
- trasters 
- saunes 
- edificacions anàlogues 

c) Pot estar conformada per un o varis cossos independents o annexes a l’edificació 
principal. 

e) S’ajustarà en cada zona, als paràmetres màxims que estableix la Normativa per a 
aquest tipus de construcció. 

f) Les construccions auxiliars computaran, juntament amb l’edificació principal, a 
efectes d’ocupació i edificabilitat, dins els màxims establerts per la Normativa per a 
cada zona o subzona. 
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Altres elements complementaris 
 
Tindrà la consideració d’element complementari: 
 
a) Aquella petita construcció, independent o vinculada a les altres, que no tingui la 

consideració de principal o auxiliar. 
b) En general, es consideraran elements constructius complementaris els següents 

tipus de construccions, sempre que no ultrapassin les condicions màximes 
establertes a l’article 19 d’aquesta ordenança: 
- Casetes per a la instal·lació d’escomeses de serveis. 
- Petits equips modulars de depuració de piscines. 
- Trampolins de piscines. 
- Piscines descobertes. 
- Piscines desmuntables. 
- Pèrgoles lleugeres i fàcilment desmuntables. 
- Petites casetes de jardí i elements prefabricats de fusta, d’unes dimensions 

màximes de 6 m² de superfície i 2,20 m d’alçada, sense elements constructius 
fixes, instal·lacions ni fixacions al terreny, i fàcilment desmuntables. 

- Barbacoes descobertes.  
- Pous convencionals o artesians. 
- Elements decoratius de jardineria. 
- Casetes per a gossos o animals menors. 
- Dipòsits per a l’aprofitament d’aigües grises. 
- Carpes o elements coberts per veles o fibres tèxtils. 
- Elements per a l’emmagatzematge temporal o pel tractament de residus 

orgànics. 
- Petits portals d’accés a la parcel·la. 
- Mobles. 
- Tancats vegetals. 

 
c) En general, els elements complementaris no computaran, a efectes d’ocupació i 

edificabilitat, dins els màxims establerts per la Normativa per a cada zona o 
subzona, sempre que no ultrapassin les condicions màximes establertes en els 
apartats següents. 

 
• Les piscines descobertes que no sobresurtin més de 40 cm. per sobre de la rasant 

del terra exterior definitiu, sempre que l’alteració del terreny natural s’ajusti a les 
limitacions de l’art. 255 de les NNUU, tindran la consideració de construccions 
complementàries a efectes de còmputs d’ocupació i edificabilitat de la parcel·la. (A 
efectes d’aquest còmput es considerarà la làmina d’aigua com a cota de la 
piscina). 

 
Aquestes instal·lacions es podran disposar lliurement dins la parcel·la, sense 
ocupar la franja de separació a vials, i a una distància mínima ortogonal dels altres 
límits, d’1,50 metres.  
 
Si la piscina disposa de trampolí, aquest es situarà a una distància mínima de 3,00 
m. del límit de la parcel·la. 
 
Si la piscina sobresurt més de 40 cm. de la rasant del terra exterior definitiu, la part 
que sobresurti tindrà la consideració de construcció auxiliar a efectes del còmput 
d’ocupació, edificabilitat i distàncies a llindars. 
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• Les barbacoes descobertes, tot i no tenir la consideració de construccions auxiliars 
a efectes de còmput dels paràmetres urbanístics, hauran de respectar una 
distància mínima a llindars de 3,00 m. 

 
Es podran acceptar barbacoes adossades a algun dels laterals de la parcel·la que 
no sigui el corresponent al del front a vial, si s’assoleix alguna de les següents 
condicions: 

 
o Construcció de barbacoes aparellades entre dues parcel·les contigües. 
o Acceptació escrita per part dels propietaris de les dues parcel·les contigües. 

 
Valoració: 
 
Es considera que la proposta de regulació, més enllà d’aclarir, aporta un grau 
excessiu de concreció no desitjable en una normativa urbanística que ha de poder ser 
interpretada pel millor criteri en la instrucció dels expedients de llicències 
urbanístiques. 
 
1.2. Suggeriments formulats pel Grup Municipal d’ICV-EUiA de Sant Cugat del 
Vallès. 
 
1r SUGGERIMENT 
 
Contingut: 
 
1.- No consideraríem rehabilitació l'increment del volum o sostre edificable (apartat 
2.2) o la substitució de l'edifici encara que es mantingui la façana. Perquè si és 
rehabilitació no cal adaptar-se a possibles canvis que s'hagin produït al Pla 
d'ordenació urbana o al PGM.  
 
Valoració: 
 
La definició de Gran Rehabilitació s’extreu del Reglament de la Llei d’Urbanisme 
(art.119.3). L’obligatorietat d’adaptar-se al planejament serà en els casos establerts a 
la proposta, restant doncs alliberades les actuacions de rehabilitació de menor entitat. 
 
2n SUGGERIMENT 
 
Contingut: 
 
És una bona oportunitat per regular, o sigui obligar a la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques tant en les rehabilitacions com en les noves construccions. 
 
Valoració: 
 
El Codi Tècnic de l’Edificació ja contempla l’obligatorietat, en determinats casos, de la 
col·locació de plaques fotovoltaiques. 
 
3r SUGGERIMENT 
 
Contingut: 
 
Caldria obligar a 2 aparcaments per habitatge. 
 
Valoració: 
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S’incorpora parcialment a la proposta en el sentit d’augmentar la dotació mínima 
d’aparcament establerta a l’article 298 de les NNUU. 
 
 2n.- CONSTATAR que d’acord amb el que determina l’art. 62 del Reglament 
d’Obres i Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, la Comissió Informativa de Territori, integrada pels membres electius i presidida 
per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori Sra. Mercè Conesa i Pagés, actuant de 
Secretari de la Comissió el Lletrat de l’Àmbit de Territori, Eduard Graell Deniel, ha fet 
la funció de la Comissió d’estudi encarregada de redactar el text d’aquest 
avantprojecte. 
 
 3r.- FORMALITZAR les actuacions municipals portades a terme mitjançant la 
formació de tres expedients autònoms, que hauran de tramitar-se d’acord amb la 
tipologia i naturalesa jurídica de cadascú, d’acord amb el següent: 
 
 Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de 

Barcelona en l’àmbit de Sant Cugat del Vallès. 
 
 Modificació puntual de l’Ordenança Metropolitana d’Edificació. 

 
 Modificació puntual de l’Ordenança Metropolitana de Rehabilitació. 

 
3.1.- Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General 
Metropolità de Barcelona en l’àmbit de Sant Cugat del Vallès. (Expedient núm. 
83009/09 – X/09/21941). 
 
3.1.1.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst en l'article 47.3.ll), de la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local, i art. 94, en relació a l’art. 83.1) del Decret 1/2005, de 26 
de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el 
projecte de Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General 
Metropolità de Barcelona en l’àmbit de Sant Cugat del Vallès, que incorpora les 
al·legacions i suggeriments formulats en el tràmit d’informació pública al que es va 
sotmetre l’expedient, d’acord amb l’informe emès per part de l’arquitecte adscrit al 
Servei de Planejament i Gestió Urbanística de l’Àmbit i que s’ha reproduït en el punt 
primer d’aquesta proposta, tenint en compte que es va constituir la comissió d’estudi 
encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma, constituïda pels 
membres que integren la Comissió Informativa de Territori. 
 
3.1.2.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini D’UN MES a partir del 
dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província, en dos diaris de major circulació, premsa local, tauler d’edictes municipal, i 
mitjans telemàtics, de la forma legalment prevista. 
 
3.1.3.- 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 Modificació puntual de les Normes 
Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona en l’àmbit de Sant Cugat del 
Vallès, i REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
segons allò que preveu l’article 78 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que 
aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, juntament amb els plànols d’ordenació 
en suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l’art. 18.4) 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, per tal d’interessar la seva conformitat a 
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l’esmentada modificació de Pla General Metropolità, als efectes de llur aprovació 
definitiva així com ordenar la publicació de l’acord d’aprovació definitiva als efectes de 
la seva executivitat. 
 
3.2.- Modificació puntual de l’Ordenança Metropolitana d’Edificació. (Expedient 
núm. 83007/09 – X/09/20290). 
 
3.2.1.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’art. 236.1.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, art. 69.2) del Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i articles 58 a 63 
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny, la Modificació puntual de l’Ordenança Metropolitana 
d’Edificació, que incorpora les al·legacions i suggeriments formulats en el tràmit 
d’informació pública al que es va sotmetre l’expedient, d’acord amb l’informe emès 
per part de l’arquitecte adscrit al Servei de Planejament i Gestió Urbanística de 
l’Àmbit i que s’ha reproduït en el punt primer d’aquesta proposta, tenint en compte 
que es va constituir la comissió d’estudi encarregada de redactar el text de 
l’avantprojecte de la norma, constituïda pels membres que integren la Comissió 
Informativa de Territori. 
 
3.2.2.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini de TRENTA DIES, a 
partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial 
de la Província, segons el que preveu l’art. 178.b) 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. 
 
3.2.3.- ELEVAR certificació del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona, d’acord amb el que determina l’art. 18.1) del Decret Legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
3.2.4.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada ordenança, en el supòsit que 
durant el tràmit d’informació pública no s’hagi formulat cap al·legació i REMETRE 
l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona als efectes d’interessar 
llur aprovació definitiva, segons allò que preveu l’art. 78 del Decret Legislatiu 1/2005 
de 26 de juliol. 
 
3.3. Modificació puntual de l’Ordenança Metropolitana de Rehabilitació. 
(Expedient núm. 83008/09 – X/09/20291). 
 
3.3.1.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’art. 236.1.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, art. 69.2) del Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i articles 58 a 63 
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny, la Modificació puntual de l’Ordenança Metropolitana de 
Rehabilitació, que incorpora les al·legacions i suggeriments formulats en el tràmit 
d’informació pública al que es va sotmetre l’expedient, d’acord amb l’informe emès 
per part de l’arquitecte adscrit al Servei de Planejament i Gestió Urbanística de 
l’Àmbit i que s’ha reproduït en el punt primer d’aquesta proposta, tenint en compte 
que es va constituir la comissió d’estudi encarregada de redactar el text de 
l’avantprojecte de la norma, constituïda pels membres que integren la Comissió 
Informativa de Territori. 
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3.3.2.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini de TRENTA DIES, a 
partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial 
de la Província, segons el que preveu l’art. 178.b) 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. 
 
3.3.3.- ELEVAR certificació del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona, d’acord amb el que determina l’art. 18.1) del Decret Legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
3.3.4.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada ordenança, en el supòsit que 
durant el tràmit d’informació pública no s’hagi formulat cap al·legació i REMETRE 
l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona als efectes d’interessar 
llur aprovació definitiva, segons allò que preveu l’art. 78 del Decret Legislatiu 1/2005 
de 26 de juliol. 
 
 4t.- NOTIFICAR els presents acords al Servei de Llicències Particulars, amb 
l’objecte d’observar el contingut dels mateixos i normativa d’aplicació respectivament, 
en totes aquelles llicències que es sol·licitin a partir de la data d’aprovació del present 
acord. 
 
 5è.- NOTIFICAR els presents acords a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, així com al Grup Municipal d’ICV-EUiA, als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: El punt que els 
portem ara és un punt també important per la nostra ciutat. Evidentment en aquest 
cas no ens trobem davant un punt que afecti la planificació estratègica però sí que és 
un punt que acaba afectant a cadascun dels veïns i veïnes perquè afecta a les 
possibilitats de desenvolupar les seves parcel·les, quina és la seva façana mínima, 
quines són les condicions d’edificabilitat o la separació límit; temes tan concrets que 
en el tràmit d’una llicència urbanística evidentment poden generar algun que altre 
debat en funció de la interpretació que se’n faci. Aquest treball que avui els portem ha 
estat un treball que també s’ha mirat de consensuar amb totes les forces polítiques, 
de fet voldríem agrair a tots els qui han aportat idees i han aportat llum a poder tirar 
endavant aquesta aprovació inicial, concretament hem de dir que hem recollit una 
sèrie d’aspectes que ens ha fet arribar l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, també molt interessada en aquest tràmit. Dir també que tenim una sèrie 
d’al·legacions que ens ha presentat Iniciativa per Catalunya-Verds, també el Partit 
Socialista i Esquerra Republicana en les diferents sessions de treball que vam fer ens 
van fer comentaris i ens van determinar o posar èmfasi en determinats aspectes que 
del tot creiem que són importants. Així doncs si bé sabem que no hem pogut atendre 
totes les peticions que teníem perquè hi ha algun tema que potser en aquest cas no 
hem estat prou capaços de concretar com pot ser la regulació de les edificacions 
auxiliars, i segons la normativa del Pla General tot el que són edificacions auxiliars 
han d’estar molt concretades i són molt excepcionals i la regulació d’aquests temes 
podria entrar en unes dificultats d’interpretació pel servei de llicències que feien ara 
l’aplicació de la norma més complicada. Així doncs, amb aquest conjunt de propostes 
que hem pogut recollir presentem avui aquesta aprovació inicial que comporta la 
modificació puntual de les normes i ordenances metropolitanes per bàsicament poder 
aplicar en el nostre municipi aquestes normes i aquestes ordenances amb una 
interpretació ja definida des del plenari de forma que no comporti interpretacions que 
puguin fer els funcionaris municipals que al final ells el que han de fer és aplicar la 



        
 SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.09.09                  pàg. 37 

 
ESBORRANY ACTA 

 

norma i quan la norma és confusa és quan podem tenir problemes a l’hora d’atorgar 
alguna llicència. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Només 
per explicar que nosaltres hem fet una sèrie de suggeriments però no estem molt 
satisfets de la resposta de l’equip de govern amb aquests suggeriments que hem fet, 
aquests estan relacionats en primer lloc amb el què és una rehabilitació i què és una 
gran rehabilitació. Creiem que la definició que fa d’aquesta, el reglament de la Llei 
d’urbanisme, no recull la pregunta que tenim nosaltres, el dubte que tenim nosaltres 
sobre què passa quan és un increment de sostre edificable o bé quan es construeix 
l’edifici encara que es mantingui la façana, pensem que en aquest cas la rehabilitació 
s’hauria d’adaptar al PGM i això no ho recull l’article aquest de la Llei d’urbanisme. 
L’altre suggeriment que hem fet és sobre l’obligació de la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques i se’ns remet a la Llei però penso que quan fem una normativa 
urbanística específica hauríem de ser una mica més agosarats i penso que en aquest 
sentit hauríem d’haver donat un pas més. En tercer lloc, en una ciutat com la nostra 
on hi ha problemes cada dia pel que fa als aparcaments al carrer i la mobilitat doncs 
pensem que els habitatges nous hauríem d’obligar a que tinguessin dos pàrquings 
per habitatge i això tampoc es recull, per tant nosaltres ens abstindrem, com és una 
aprovació inicial tenim temps d’acabar-ho de concretar i ens agradaria acabar votant 
favorablement. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo 
volia intervenir per agrair-li a la Sra. Conesa l’espai de treball que hem tingut, jo crec 
que és important que treballem d’aquesta manera en aquests temps i per tant val la 
pena dir-ho. Per altra banda explicar què hem fet en aquests mesos i com hem 
enfocat des del nostre grup aquest tipus de treball. Nosaltres hem buscat donar 
certesa i seguretat als veïns que estiguin davant d’una normativa. Volem donar-li 
certesa i seguretat als veïns perquè el que busquem amb aquest tipus de treball és 
que el veí, sigui qui sigui, visqui on visqui, tingui dret a ser tractat amb equanimitat per 
la via que la resposta municipal sigui sempre la mateixa. Nosaltres hem tractat 
d’arraconar el sentiment de greuge comparatiu i que sigui cada cop més difícil dir 
perquè a mi no i en canvi en aquell altra sí quan la situació és la mateixa. Crec que 
donem un pas amb això, d’establir una normativa que sigui igual per a tots els veïns. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Jo volia afegir o 
comentar en tot cas el tema de l’increment de volum i rehabilitació és cert que és 
dificultós perquè realment quan estem parlant de rehabilitació o gran rehabilitació 
d’edificis i parlàvem concretament d’edificis fora d’ordenació, si aquests edificis tenen 
un volum que no s’ajusta a la normativa actual perquè són edificis molt antics, una 
rehabilitació no es pot autoritzar en un d’aquests edificis segons ens diu la normativa 
del Pla General, llavors el que volíem acotar realment és la discussió de quan estem 
en unes obres de sanejament d’aquell edifici o de fer que sigui habitable o que no hi 
hagi goteres a que això sigui una gran rehabilitació, perquè si és una gran 
rehabilitació està clar que no es pot fer, i això és claríssim, però la discussió i moltes 
vegades hem acabat al contenciós amb un veí perquè ell entenia que era una 
rehabilitació mínima i els serveis municipals de l’Ajuntament entenien que era una 
gran rehabilitació, per tant volíem acotar això, però mirarem de treballar-ho més a 
veure si aconseguim un acord. 
 
 El tema de les plaques fotovoltaiques que vostès van suggerir ens vam remetre 
al codi tècnic que contempla en quins casos ha d’haver plaques fotovoltaiques, 
pensem que les plaques fotovoltaiques no és el mateix que instal·lar plaques solars 
que tenen més complexitat tècnica i fins i tot algun cost econòmic més elevat i per 
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tant el que vam fer és remetre’ns al codi tècnic d’edificació que estableix molt 
clarament a quins edificis correspon. 
 
 És cert, amb el tema de les places d’aparcament hem acceptat fer un 
increment quant a les places d’aparcament, sabem que per a vostès potser no és 
suficient, nosaltres ho vam comentar en general i vam pensar que sí que fèiem una 
millora respecte el que diu la normativa del Pla General i efectivament estem d’acord 
amb el que deia el portaveu del Partit Socialista, que ens trobem que les llicències 
són actes reglats, i com a acte reglat no ha d’haver possibilitat a la interpretació i tot el 
que aquesta proposta ajudi a que no es doni aquesta possibilitat d’interpretació jo 
crec que afavoreix al municipi i a la ciutadania en general i també a aquest 
ajuntament i als tècnics que han d’aplicar la norma. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      20 (CiU, PSC i ERC) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:      5 (ICV-EUiA i PP) 
 
 13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE VIALITAT A L’ÀMBIT DEL BELL INDRET. 
(EXP. NÚM. 82004/09 – X/09/7278). 
 
 1r.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades per part dels Srs. Joan Torres 
Binefa i Montserrat Prats Sardà en data 10 de juliol i amb número de registre 
E2009027488 davant el projecte de Modificació puntual del Pla Especial de vialitat a 
l’àmbit del Bell Indret, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en data 20 d’abril 
de 2009, en el termini d’informació pública al que es va sotmetre l’expedient, les quals 
han estat desestimades, d’acord amb els informes tècnic i jurídic emesos a l’efecte, 
en allò relatiu a la sol·licitud dels al·legants de reducció de vial de 6 a 5 metres pel 
tram del carrer Brillant entre els carrers Monestir de Vilabertran i Monestir de Sant 
Llorenç, on es troba la finca dels al·legants, tota vegada que no convergeixen els 
fonaments que justifiquen l’aprovació d’aquesta modificació puntual per l’altre tram, ja 
sigui per la naturalesa del vial que sí preveu la circulació de vehicles com pel fet que 
l’actual afectació no suposa la pèrdua de possibilitat de parcel·lar. D’altra banda 
l’obligatorietat de cedir 60,67 m² per l’ampliació de vial ve determinada a l’art. 44.2) en 
relació a l’art. 31.2) del Decret Legislatiu 2/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, pel qual els propietaris de sòl urbà no consolidat 
d’acord amb l’art. 31.2) tenen el deure de cedir els terrenys destinats a carrers o 
qualsevol altre tipus de via de sistema de comunicació. 
 
 2n.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament, i 
REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, juntament 
amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, 
en compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, als efectes de llur aprovació definitiva, segons allò 
que preveu l’art. 78 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, així com ordenar la publicació de l’acord 
d’aprovació definitiva als efectes de la seva executivitat.  
 
 3r.- NOTIFICAR el present acord als al·legants així com al promotor de 
l’esmentada figura de planejament. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Concretament aquest 
és un punt que ja va passar per aquest plenari, es van presentar en el període 
d’informació pública unes al·legacions, es resolen aquestes al·legacions i es proposa 
aprovar provisionalment. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres tal com vam fer l’anterior vegada que va passar aquest punt per Ple, ens 
abstindrem. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres votarem que no com ho vam fer en l’aprovació inicial. Votarem que no 
perquè pensem que ara no es compleix allò que havíem dit anteriorment i és que els 
veïns han de ser tractats per igual. Pensem que un carrer passi a ser de 5 metres 
quan la resta és tot de 6, amb l’argument que d’aquesta manera un veí s’hi pugui fer 3 
parcel·les en lloc de dos, ens sembla que no és un bon raonament públic. I més quan 
un altra veí demana tenir el mateix tracte i li diem que no, perquè el que tenim també 
al davant i avui ho fem és desestimar una al·legació d’un veí que voldria un carrer 
també de 5 metres i li diem que no. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: No puc estar d’acord 
amb això que diu Sr. Gausa de cap manera, perquè la diferència és que en un tram 
del carrer és practicable en vehicle i per tant per això té 6 metres i el tram que 
aprovem a 5 metres és un tram amb un desnivell important on només hi ha escales i 
per tant és impossible que un vehicle hi pugui passar. Per tant sembla que hi ha 
raons objectives, és a dir, físiques i orogràfiques, perquè realment respectem aquesta 
demanda que ens fa un veí i no li causem un greuge patrimonial que d’altra banda li 
causaríem un greuge patrimonial molt important i del qual aquest ajuntament hauria 
de respondre. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Dir-li a la Sra. Conesa que en tot cas en el moment del disseny conjunt de l’actuació 
urbanística i del planejament hagués estat el moment de posar-ho tot més clar i 
d’aquesta manera ens haguéssim estalviat el greuge comparatiu del veí del costat 
que demana exactament el mateix i li hem de dir que no. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      18 (CiU, PP i ERC) 
Vots en contra:   4 (PSC) 
Abstencions:      3 (ICV-EUiA) 
 
 14.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD PER CONCÓRRER A LA 
CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PREVISTES EN 
EL FONS PER A LA REGULARITZACIÓ I MILLORA D’URBANITZACIONS AMB 
DÈFICIT URBANÍSTIC. 
 
 Atès l’Ordre 364/2009, de 23 de juliol, del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat de 30 de juliol de 2009, per la qual es fa pública la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions previstes en el Fons per a la regularització 
d’urbanitzacions que crea la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, i s’aproven les bases reguladores que l’han 
de regir. 
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 Atès que en el municipi de Sant Cugat del Vallès, es troba la urbanització de 
l’àmbit de Can Borrull, que s’ajusta a les determinacions de l’esmentada convocatòria, 
en tractar-se d’una urbanització amb dèficits urbanístics implantada en el territori 
entre l’entrada en vigor de la Llei del sòl i ordenació urbana de 12 de maig de 1956 i 
l’entrada en vigor de la Llei 9/1981, de 18 de novembre. i que s’ajusta a les 
condicions regulades a l’art. 3 de la Llei 3/2009, d’acord amb l’informe tècnic emès 
per l’arquitecte municipal adscrit a l’Àmbit de Territori. 
 
 Atès que el termini per la presentació de la documentació finalitza el dia 9 
d’octubre de 2009. 
 
 En base a l’anterior, es proposta al Ple de la Corporació la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
 1r.- FORMULAR davant la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, en 
temps i forma, sol·licitud per a concórrer a la convocatòria per a l’atorgament de les 
subvencions previstes en el Fons per a la regularització d’urbanitzacions que crea la 
Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics, i s’aproven les bases reguladores que l’han de regir, per a la urbanització 
que es troba a l’àmbit de Can Borrull, en tractar-se d’una urbanització amb dèficits 
urbanístics implantada en el territori entre l’entrada en vigor de la Llei del sòl i 
ordenació urbana de 12 de maig de 1956 i l’entrada en vigor de la Llei 9/1981, de 18 
de novembre, i que s’ajusta a les condicions regulades a l’art. 3 de la Llei 3/2009. 
 
 2n.- APROVAR la memòria del Programa d’Adequació que es preveu 
desenvolupar, en els mateixos termes de la proposta elaborada per part dels tècnics 
municipals adscrits a l’Àmbit de Territori, d’acord amb el que determina l’art. 5 de 
l’Ordre 364/2009, de 23 de juliol, del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
 3r.- FACULTAR a l’Alcalde-President, o persona en qui delegui per a 
subscriure tota aquella documentació que sigui de menester per a formalitzar 
l’esmentada sol·licitud, d’acord amb allò que determina l’art. 53 i concordants del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local a Catalunya. 
 
 4t.- ASSUMIR el compromís que en cas de resultar-ne beneficiari l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès, es duran a terme les actuacions objecte de la subvenció. 
 
 5è.- ELEVAR certificació del present acord al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 6è.- TRASLLADAR el present acord a l’Àmbit de Gestió de Promoció 
Econòmica als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: La proposta que els 
portem és presentar-nos a la convocatòria de subvencions, les bases de la qual 
s’adrecen a urbanitzacions construïdes entre el 1956 i el 1981, generalment 
nascudes com a segona residència i desenvolupades en la seva majoria al marge de 
la legalitat i per tant amb importants mancances urbanístiques i de serveis, 
proposaríem al barri de Can Borrull per acollir-se a aquesta convocatòria, hem de dir 
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que l’objectiu dels ajuts és per un import màxim de 300.000 € i ha de contribuir a 
regularitzar aquestes urbanitzacions, ja sigui finançant el projecte de reparcel·lació o 
qualsevol tipus de millores que permeti als veïns i veïnes a fer un tomb al seu barri. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Aprofitant la 
presència de Can Borrull avui aquí en aquest Ple, en aquest punt mostrar el nostre 
acord amb la sol·licitud d’aquesta subvenció, però també volia dir-los-hi que a mi 
personalment una de les coses que més m’ha sorprès des que sóc regidor i a més 
vocal del Consell de Districte de les Planes és la situació que es viu a Can Borrull. 
Nosaltres creiem que Can Borrull necessita molt més que un arranjament urbanístic, 
per tant nosaltres sí que demanaríem que Can Borrull passés a ser prioritari en 
moltes de les consideracions que dins de l’equip de govern es deuen fer. Nosaltres 
creiem que allà es necessita una actuació de mediació social perquè la cohesió social 
implica també qualitat de vida i nosaltres creiem que la qualitat de vida dels 
santcugatencs que viuen a Can Borrull no és homologable a la qualitat de vida de 
molts altres santcugatencs i d’entrada i com a primera actuació sí que demanaríem 
tant a la presidenta del Consell de Districte de les Planes, la Sra. Subirà, com fins i tot 
des de Polítiques Socials, que es fes un esforç que sé que s’ha intentat, sé que és 
difícil, però les coses difícils no s’han de deixar, i nosaltres creiem que és bàsic per 
aquell barri una intervenció mediadora molt més fins i tot que algunes d’urbanístiques, 
el clima que es viu allà no és el més adequat, per tant nosaltres evidentment que 
votarem a favor però sí que els hi volem fer aquest prec aquí en aquest Ple que hi 
hagi una actuació molt més global en el barri de Can Borrull. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres també votarem a favor i també el que agrairia és que si el dia de demà ens 
podem acollir a la Llei de barris indirectament perquè va quedar fora el que era el 
sector de Can Borrull, doncs mirem d’intentar-ho. Avui és un primer pas en el sentit 
d’aconseguir una subvenció i mirem a veure si podem arribar a aconseguir l’ajut de la 
Llei de barris, com ha dit el Sr. Grangé, pel tipus d’idiosincràsia d’aquella zona. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: De la mateixa 
forma que abans ens felicitàvem de que el Govern de Catalunya planifiqui amb el Pla 
Territorial i amb altres Plans Territorials altres zones del país, o que hagi fet una acció 
tan positiva com és la posada en marxa des de fa 5 anys de la Llei de barris que ha 
permès posar al dia a molts barris del país i que a la nostra ciutat n’ha sortit clarament 
beneficiat el barri de les Planes, doncs pensem que aquesta també és una bona 
notícia perquè qualsevol que es mou pel nostre país veu multitud d’urbanitzacions, 
algunes legals, altres que es van ocupar però de forma il·legal fa molts anys i que el 
Govern en aquests moments també s’està arremangant per intentar ajudar a sortir de 
les diferents situacions urbanístiques en aquest conjunt d’urbanitzacions que són 
moltes i que durant tants anys s’ha girat la vista cap a una altra banda i ni s’ha entrat 
a solucionar el problema ni s’ha fet res. 
 
 En el cas de Can Borrull l’Ajuntament finalment va fer la feina, va aprovar el 
que havia d’aprovar, a més amb l’acord de tots els grups, vam fer una bona feina, i 
dic “vam” perquè penso que vam treballar tots força, sobretot l’equip de govern que 
és a qui li toca gestionar aquestes situacions, i quan vam aprovar l’altre dia el Pla de 
Millora Urbana, nosaltres vam expressar els nostres dubtes de que aquest Pla de 
Millora Urbana arribés a bon terme perquè veiem masses núvols; veiem que és una 
intervenció amb una quantitat econòmica molt elevada, que difícilment podrà anar a 
càrrec dels veïns, tot i que sabem que els veïns han de pagar una part d’aquesta 
urbanització, i que ja veurem si serem capaços entre tots plegats de poder arribar a 
acords amb altres administracions perquè ens ajudin, de moment sabem que la 
Diputació s’hi posa, demanem aquesta subvenció de la Llei d’urbanitzacions que ens 
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pot ajudar, 300.000 € són diners però no podem oblidar que l’estudi econòmic 
d’aquest Pla de millora urbana està per sobre dels 4 milions d’euros perquè la 
intervenció és molt i molt important. Jo crec que amb aquest tema hem de ser molt 
seriosos, molt responsables, per tant demano al grup Popular que sigui responsable 
també en aquest tema, o sigui, el que no s’hi val aquí és que sí Can Borrull i Llei de 
Barris, no enganyem a la gent, Can Borrull a ningú se li escapa que difícilment entrarà 
en una convocatòria de Llei de barris, per tant no fem promeses que no controlem 
perquè pot ser que després algú es frustri i a mi no m’agrada jugar amb la vida i el dia 
a dia de la gent, jo penso que és una irresponsabilitat. Sabem que aquesta actuació 
serà molt cara des del punt de vista econòmic, que ja veurem com ho solucionarem, 
de moment el projecte està fet, el grup d’Iniciativa està a disposició de l’equip de 
govern per ajudar en el que faci falta, però sobretot el que demano és transparència i 
responsabilitat amb els veïns. No els hi diguem més del que els hi podem dir, que no 
sigui que després vinguin frustracions que no puguem arranjar, i fem tot el que 
puguem fer perquè entre totes les administracions que puguem, puguem solucionar 
aquest tema que durant tants anys, com molts altres temes del país, han estat en 
l’aire i algú va mirar cap a una altra banda. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres 
votarem a favor evidentment de demanar aquest ajut per Can Borrull, pensem que és 
una de les zones de la ciutat que necessita més d’intervenció pública per tal d’ordenar 
allò que l’urbanisme salvatge del franquisme va permetre. Nosaltres pensem –ho ha 
dit el Sr. Boix amb molta contundència, ja saben que jo sóc de formes més suaus, 
però crec que amb això coincideixo amb ell- que no és lloc per la demagògia ni el 
populisme, és molt fàcil de fet dir-los-hi als veïns que això no es fa perquè no sé qui 
no ho paga, i el fet és que estem jugant amb un sentiment de la gent, de gent que ho 
ha passat malament i que a més, diguem-ho clar també, estan barallats entre ells com 
deia el Sr. Grangé i és força desagradable.  
 
 Per tant jo penso que cal un esforç de responsabilitat, de transparència, de dir 
en tot moment a què podem fer front amb aquests ajuts i a què no s’hi pot fer front, i 
el Sr. Boix es referia a les obres d’inundabilitat que són molt més costoses del que 
podem aconseguir i per tant el que nosaltres oferim com a grup polític és no caure en 
la demagògia, no fer demagògia en aquest barri i treballar per arreglar allò que 
heretem i que segurament si comencéssim de nou no ho faríem com està en aquest 
moment. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Jo crec que estan 
molt bé aquestes reflexions perquè és cert que Can Borrull és un barri de la ciutat i 
per ser petit no deixa de ser més important o igual d’important que els altres. La 
reflexió que jo faria és que no es pot matar tot el que és gras, quan tenim una 
problemàtica molt gran si la volem atacar tota de cop i en global difícilment assolirem 
èxits, normalment o al menys el que jo intento fer en la mesura que puc és identificar 
els petits problemes que conformen aquesta gran problemàtica i resoldre’ls mica en 
mica i anar solucionant, i és que quan vam començar amb Can Borrull no era ni gras, 
no era res, no existia, i amb això li vull dir una mica al Sr. Boix que el que fem amb la 
modificació de planejament i amb el Pla de millora urbana és construir això que és 
gras, és veritat que és gras, però evidentment haurem d’anar atacant els diferents 
temes de mica en mica, amb molta responsabilitat i buscant el finançament per a 
cada qüestió, sense cap mena de dubte, tenint en compte que hem mirat de ser molt 
curosos i d’explicar als veïns que algun cost pels veïns tindrà, és segur que tindrà 
cost pels veïns, però evidentment en algun moment haurem d’anar identificant les 
qüestions. Fins ara no teníem identificat o només visualitzàvem un informe 
d’inundabilitat i ara visualitzem i sabem de què estem parlant i per tant anirem a 
tractar això, i amb qui ho tractarem?, doncs amb la Diputació, amb l’ACA, mirant si 
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trobem subvencions, etc., però ja sabem quin és el problema concret, per tant jo els 
agraeixo molt aquestes reflexions perquè és cert, jo crec que reforcen el fet que hem 
de tirar endavant perquè hem de tenir la foto final però després els problemes els hem 
d’anar atacant en concret, mica en mica i tenir-los molt identificats i pensant sempre 
que a l’altra banda hi tenim un veí o veïna que ve de la situació que ve i que segur 
que té unes dificultats per afrontar aquella despesa que li estem demanant, per tant jo 
crec que a nivell de govern som molt conscients de tot això i estem intentant treballar-
ho en la mesura de les nostres capacitats. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sr. 
Boix, no entenc aquesta espècie de mania cap el PP tot el sant dia, jo tan sols he 
comentat que benvinguda sigui aquesta subvenció i que votaríem a favor, i que si fos 
possible es fes allò de la Llei de barris, no que s’agafava el compromís de que es 
donés. Per altra banda li recordaré ja posats a parlar que si busquem actes anteriors 
dels plens veurem que la primera vegada que es va parlar de la Llei de barris va ser 
en una intervenció del Partit Popular preguntant a l’equip de govern si anava a 
sol·licitar la Llei de barris i van dir que no, que ja s’havia arribat tard; la segona 
vegada igual, i a la tercera vam presentar nosaltres una moció per al barri de les 
Planes, que es va esdevenir institucional, per tant de demagògies Sr. Boix les justes, 
perquè nosaltres treballem per la gent de Sant Cugat i també per la gent de Can 
Borrull perquè són gent de Sant Cugat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ NOVA DOCUMENTACIÓ DEL PLA 
ESPECIAL PER A LA DETERMINACIÓ DE LA PROFUNDITAT DE LA FRANJA 
D’INEDIFICABILITAT DEL FERROCARRIL A L’ILLA DELIMITADA PEL PG. 
VALLDOREIX I LA LÍNIA DELS FGC ENTRE EL PG. CAN BROU I CARRER 
BEETHOVEN. (EXP. NÚM. 82007/08 – X/08/30676). 
 
 1r.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades per part de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, davant l’acord d’aprovació inicial del Pla Especial per 
a la determinació de la profunditat de la franja d’inedificabilitat del ferrocarril a l’illa 
delimitada pel Pg. Valldoreix i la línia dels FGC entre el Pg. Can Brou i carrer 
Beethoven, adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de data 16 de febrer de 2009, 
les quals han estat desestimades d’acord amb els informes tècnic i jurídic emesos a 
l’efecte i que s’incorporen a la proposta com a motivació específica, d’acord amb el 
que determina l’art. 89.5) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
 2n.- APROVAR NOVA DOCUMENTACIÓ relativa al projecte de Pla Especial 
per a la determinació de la profunditat de la franja d’inedificabilitat del ferrocarril a l’illa 
delimitada pel Pg. Valldoreix i la línia dels FGC entre el Pg. Can Brou i carrer 
Beethoven, que incorpora les determinacions de l’informe emès per part de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, les quals no es consideren canvis 
substancials, d’acord amb el que determina l’art. 112.4) del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
 3r.- SOTMETRE l'expedient a informació pública per termini d'un mes, 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, als efectes de fomentar la informació i 
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participació ciutadana, encara que la nova documentació no comporti canvis 
substancials, respecte a l’expedient aprovat inicialment pel Ple de la Corporació de 
data 16 de febrer de 2009. 
 
 4t.- APROVAR PROVISIONALMENT, d’acord amb el que determina l’art. 79 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 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.  
 
 5è.- NOTIFICAR el present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Amb aquest punt que 
ja vam portar en un plenari anterior resolem unes al·legacions formulades per part de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada i aprovaríem una nova documentació. Com saben 
es tracta de delimitar concretament l’espai edificable de totes aquelles parcel·les que 
estan colindants a la via dels FGC i concretar exactament quina és la zona de 
reserva, quina és la zona de domini, i quina és la zona amb edificabilitat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 16.- PROPOSTA D’APROVACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PGM PER DETERMINAR LA QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DE 
LA ZONA 4 EN ELS TERRENYS DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE I ALTRES 
AL SECTOR DE CAN CALOPA. (EXP. NÚM. 83007/08 – X/08/13359). 
 
 1r.- APROVAR, amb el quòrum previst en l'article 47.2.ll) de la Llei 57/2003, de 
16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, i art. 90 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme, el text refós relatiu a la Modificació puntual del Pla 
General Metropolità per determinar la qualificació urbanística de la zona 4 en els 
terrenys de la planta de compostatge i altres al sector de Can Calopa, que incorpora 
les determinacions que es desprenen de l’acord del Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques de data 30 de juny de 2009, procedint en conseqüència la tramitació 
legalment prevista, malgrat la no incorporació de l’informe de la Delegació de 
Carreteres de la Generalitat de Catalunya, la sol·licitud del qual fou recepcionada per 
aquest organisme en data 16 de febrer de 2009, tot això de conformitat amb el que 
preveu l’article 83.4) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
 2n.- ELEVAR l’expedient al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, juntament amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de 
tractament de textos, en compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per tal 
d’interessar la seva conformitat a l’esmentat text refós, així com ordenar la publicació 
de l’acord d’aprovació definitiva als efectes de la seva executivitat. 
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 3r.- NOTIFICAR el present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Com saben aquest 
tràmit de qualificació de zona 4 de la Planta de Compostatge el fem amb l’objectiu de 
fer aquesta cessió d’aquest equipament a l’Entitat Metropolitana i el que fem amb 
aquest tràmit és complir un requeriment de la Comissió d’Urbanisme on ens demana 
que complimentem o corregim alguns aspectes de la modificació que vam tramitar i 
per això aprovem el text refós. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 
 17.- 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 el Consell d’Administració de Tabasa en sessió de 21 de maig de 
2009 va aprovar uns acords relatius a l’ampliació del capital social, així com de la 
modificació de l’art. 5è dels estatuts, i que van ser autoritzats i aprovats pel Ple 
d’aquest ajuntament en data 15.06.09. 
  
 Atès que en la Junta General extraordinària i universal d’accionistes de Tabasa 
de data 7 de juliol de 2009 es va acordar l’ampliació del capital social en unes 
quantitats que diferien de la proposta formulada pel Consell d’Administració de 
21.05.09, havent estat aquesta proposta tramesa a aquest ajuntament per part de 
Tabasa en data 5 de juny proppassat, la qual va servir de base als acords adoptats 
pel Ple municipal en sessió ordinària de 15 de juny de 2009,  i que ara cal tornar a 
sotmetre al Ple a partir de la modificació del desemborsament periodificat de 
l’ampliació de capital, tot concretant-se les noves xifres pel període 2009 a 2015 en 
els termes que es transcriuen a continuació: 
 
Any 2009  55.429.806 € 
Any 2010  31.000.002 € 
Any 2011  31.000.002 € 
Any 2012  31.000.002 € 
Any 2013  31.000.002 € 
Any 2014  31.000.002 € 
Any 2015  10.010.304 € 
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 Atès que en els propis acords adoptats per Tabasa hom preveu que l’ampliació 
de capital 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 2015, 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 per la Junta General extraordinària i universal 
d’accionistes en data 7 de juliol de 2009 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 la 
modificació de l’art. 5è dels estatuts en els termes i imports aprovats per la Junta 
General extraordinària i universal d’accionistes en data 7 de juliol de 2009 referits en 
la part expositiva dels presents acords en la que es recull en textualitat literal la 
periodificació del desemborsament de l’ampliació de capital durant els exercicis o 
anualitats 2009 a 2015. 
 
 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 
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 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Aquest 
punt és una autorització d’ampliació de capital que ja els hi sonarà que en un Ple 
anterior, concretament el mes de juny, ja vam portar en aquest mateix plenari però 
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que en aquell moment l’ampliació de capital de Tabasa que va proposar el Consell 
d’Administració a la Junta General hi ha hagut una modificació i això ha fet que 
l’aprovació que vam fer com accionistes que som de Tabasa en el seu moment hagi 
de ser ara modificada amb els nous imports que surten de l’última Junta General de 
l’empresa Tabasa que modifica els imports i fa un plurianual des del 2009 fins el 2015 
amb unes ampliacions de 55 milions, 31 milions fins el 2014 cada any, cada anualitat, 
i finalment el 2015 amb 10 milions, quantitats que són íntegrament finançades per la 
Generalitat de Catalunya i aquí el que fem és informar-ho, aprovar-ho, conjuntament 
amb una petita modificació d’estatuts i renunciar al dret preferencial que tenim sobre 
les mateixes com accionistes. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      23 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       2 (PP) 
 
 18.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS 
LOCALS PER L’EXERCICI 2010. 
 
 El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
 En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. En concret, l’article 
16.1) del text legal esmentat determina que els acords de modificació de les 
Ordenances hauran de contenir com a mínim la determinació dels elements tributaris, 
el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva 
aplicació.  
 
 Quant es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció de les normes afectades.  
 
 La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 
58/2003, de 17 de novembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la 
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
 Així mateix la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova Llei General 
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
possibiliten que les entitats locals adoptin l’aplicació de la normativa tributària general 
al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que 
justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que 
s’escaiguin, una Ordenança General redactada a l’empara de l’article 106.2) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
 En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
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 Vistos els informes tècnics i econòmics a què es refereix l’article 25 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest 
el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de 
taxes o la modificació de les seves tarifes.  
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2) del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
 Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de Secretaria i la Intervenció, es 
proposa al Ple l’adopció del present acord:  
 
 PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT per l’exercici de 2010 i següents 
la modificació de les Ordenances que a continuació es relacionen: 
 

NÚM.                                         ORDENANÇA  
 Ordenança fiscal general 

 1 Impost sobre béns immobles 
 2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
10 Taxa per a l’expedició de documents administratius   
12 Taxa per les llicències urbanístiques 
16 Taxa per la prestació del servei dels mercats municipals 
18 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública i 

de terrenys d’ús públic 
 
 SEGON.- EXPOSAR AL PÚBLIC en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els 
anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del 
dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
província i en un dels diaris de major difusió de la província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
 TERCER.- TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, els 
acords de modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un 
cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2.) del 
Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes 
locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Les 
ordenances fiscals d’aquest any són unes ordenances evidentment importants, com 
ho són en general tots els temes que afecten a l’economia de la nostra ciutat i més en 
un moment com l’actual. A més tenint en compte que és una temàtica que hem vingut 
treballant i diria que aquests dos últims anys molt intensament amb els grups de 
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l’oposició, amb el vot favorable que vam tenir per part d’ERC i d’ICV-EUiA l’any 
passat, aquest any agrair-los de nou l’esforç que hem fet -sense saber ben bé quin 
posicionament prendran les seves forces polítiques- jo crec que sí, que hem fet tots 
plegats un esforç per tractar aquests temes d’una manera sensata, racional, traient 
interessos més propis de la política que vol entrar poc en profunditat i sí d’una política 
que s’ha preocupat realment per la situació econòmica general i entre tots veure 
quina és la situació global i prendre les millors decisions possibles. Això no vol dir que 
puguin haver acords o no però crec que és un fet que cal remarcar-lo. 
 
 A mi més que entrar en el detall del que són les ordenances en si, que crec que 
és tema que ja l’hem discutit prou abastament, sí que m’agradaria fer un enfocament 
més global, més global per una situació econòmica que és dura, que les ordenances 
fiscals marquen o determinen un marc d’ingressos en un any complicat, el 2010 molt 
probablement i malauradament, i tant de bo ens equivoquem, però el 2010 serà l’any 
més dur de la crisi, és l’any que probablement el nostre país rep la sotragada o 
l’impacte més important de tota la crisi i tot el que ha vingut passant al món. 
Malauradament aquests brots verds que s’estan produint en altres llocs en el nostre 
país encara trigarem a veure’ls perquè teníem uns deures pendents que no es van fer 
en el seu moment i que esperem que ben aviat puguem enfilar un camí que ens porti 
a temps millors. Tot això ha tingut un impacte claríssim sobre les finances municipals, 
en general les finances de totes les administracions públiques d’aquest país. Ja 
veuen vostès com està la situació general, hi ha qüestions que ens afecten i 
moltíssim, com és el grandiós i molt preocupant dèficit públic que té l’Estat espanyol 
en el seu conjunt; un dèficit públic que ara l’ha de començar a atacar i tractar de 
solventar i aquí no venim a parlar d’això en el Ple municipal però sí que ens afecta 
molt directament perquè per exemple en els ingressos municipals hi ha una partida 
important que és la participació en els ingressos de l’Estat que nosaltres 
pressupostarem congelada però que ja hem sentit campanes que no se sap ben bé al 
final l’Estat quines decisions acabarà prenent per fer o per començar a recuperar 
aquest enorme dèficit fiscal que té un impacte i unes conseqüències importants. 
Nosaltres amb la fixació dels tributs hi ha hagut una qüestió que hem entès rellevant i 
ha estat seguir complint amb un dels objectius estratègics que tenim en el mapa de 
ciutat que és no traslladar la pressió fiscal als ciutadans, a partir d’aquí també hem 
seguit explorant i treballant tot allò que fa referència a la gestió i a tractar els recursos 
econòmics amb molta cura. Aquesta és una ciutat que ha travessat una fase de 
creixement molt important en els darrers anys, un creixement que ha posat en tensió 
tota la gestió, que ha posat en tensió molts aspectes com recordaran vostès també 
tota la gestió tributària, tot el tema dels ingressos, tot el tema vinculat amb tot això; la 
rapidesa del creixement de la ciutat ha fet que una organització com és l’ajuntament 
de Sant Cugat, on hi treballen 500 persones, s’ha hagut d’anar posant al dia d’una 
forma molt ràpida i molt accelerada i jo m’atreveixo a dir que a dia d’avui podem estar 
satisfets que això ho hem travessat amb nota i ho hem travessat d’una manera que 
ens ha permès arribar a una situació de crisi de forma consistent, és a dir, no tenim 
temes pendents, tenim un pressupost ordenat quan tot semblava indicar que aquest 
creixement feia que els pressupostos i tot plegat anés de forma desordenada amb un 
rati d’endeutament baix i sobretot havent fet un exercici important que jo vull subratllar 
i és el fet de que aquest ajuntament ha contingut o ha sabut contenir la despesa en 
uns moments on s’hagués pogut fer tot el contrari, o sigui quan realment la situació 
econòmica del país era -permeteu-me dir-ho així- sobrada, tots crèiem que anàvem 
sobrats per tot arreu i efectivament Sant Cugat era una ciutat que tenia una quantitat 
d’ingressos molt important que provenien de la construcció, i nosaltres vam aplicar 
mesures de pressupostació a la baixa que retallaven tots aquests ingressos i feien 
que no ens els gastéssim, és clar amb una tensió interna important, no gastar-se els 
diners quan els tens no és un exercici senzill, i això és el que s’ha de fer i més en una 
ciutat que creix, això ens va fer fer un exercici ho he dit moltes vegades no perquè 
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tinguéssim cap bola de cristall màgica que ens fes preveure la important crisi que 
tenim actualment sinó perquè teníem molta por de que realment a aquesta ciutat li 
passés allò que molta gent ens acusaven, que fos una ciutat econòmica insostenible, 
pel creixement, pel model de ciutat, per la qualitat, per la poca densitat, tot això ens 
va fer prendre mesures molt serioses per dir quan passi que la ciutat deixi de créixer 
perquè el creixement té un límit, nosaltres com a mínim no volem deixar unes 
finances, no volem deixar una organització, que depengui o hagi depès d’aquests 
ingressos que algun dia deixarem de tenir. Això que semblava que arribaria més tard 
ha arribat per causa o per motius de la crisi, i això numèricament estem parlant d’uns 
impostos de construccions i obres que en la seva xifra més alta estaven a 14,5 
milions d’euros, fa un parell d’anys. A dia d’avui la xifra que portem d’impostos de 
construccions i obres són 2,5 milions d’euros, per tant la baixada no és que estiguem 
parlant ni de 30, ni de 40, estem parlant d’una baixada bestial, d’un impacte molt fort 
en el conjunt de les finances municipals i si tampoc volem pujar impostos aquí la 
balança és complicada, tot i així el tipus impositiu de l’IBI, un dels tributs fonamentals, 
la columna vertebral dels impostos de Sant Cugat, seguirem portant-lo a la baixa. 
Veníem d’un 0,60, vam passar a un 0,58 i ara passarem el tipus impositiu al 0,56. 
Això vol dir que baixaran els impostos o que baixaran els rebuts dels ciutadans?, no 
tots, per què?, doncs perquè hi ha una cosa que és el valor de la revisió cadastral i 
aquí el que mirem de fer és amortiguar aquest impacte de la revisió cadastral i seguir 
lluitant contra això, per no traslladar, perquè el fàcil seria mantenir el tipus impositiu i 
tenir molts més ingressos, això hem estimat que no ha de ser així, tot i això significarà 
un ingrés addicional per l’ajuntament xifrat aproximadament en uns 2,5 milions 
d’euros, en el total del Padró de l’IBI i aproximadament ve a ser un 6 i escaig, 7%, si 
féssim un increment mitjà de tots els rebuts, n’hi haurà alguns que no incrementaran, 
uns altres que incrementaran un 7 i uns altres que incrementaran un 8 o un 9, 
depenent d’aquella revisió cadastral, però tot i aquest esforç que estem traslladant en 
aquest cas sí que baixem el tipus impositiu però té un efecte a les butxaques dels 
ciutadans en algun dels casos i s’ha de dir claríssimament que la part que ha posat 
l’Ajuntament és enorme per la part que es retalla amb la despesa que no hem deixat 
aflorar i que per tant hem contingut, per tant estem fent un exercici crec que molt 
equilibrat entre l’esforç que fa l’administració pública amb la gestió dels recursos 
públics que provenen dels ciutadans i l’esforç tributari que per altre cantó té l’impacte 
de les decisions que prenem. 
 
 Vaig acabant, dos són els marcs o segueixen sent els eixos fonamentals del 
mapa de ciutat i que conformaran també el pressupost municipal que portarem a 
aprovació el mes d’octubre o novembre. Reactivació econòmica, fonamental, tot el 
que tingui que veure o guardi relació amb que les empreses, amb que l’activitat 
econòmica s’aixequi l’abans possible és prioritari per l’ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès i la funció social, aquells que realment estan patint més fort l’impacte de la crisi, 
aquests seguiran sent els eixos. Quant a la redacció de les ordenances fiscals no hi 
ha gaires novetats, hem volgut tenir la màxima contenció, fer els mínims invents 
possibles en qualsevol variació de les ordenances fiscals, per tant el punt més 
rellevant seria aquest que els hi he comentat del tipus impositiu de l’IBI i també 
l’increment a la bonificació que farem a les famílies nombroses que saben que està al 
40% el passarem al 45%, i un topall que teníem establert als 350 € s’incrementarà als 
400. De cara al futur la línia de treball serà exactament la mateixa, no pretenem ni 
tenim intencions d’engruixir el que seria el deute públic de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès, entenem que és un valor seguir mantenint els ratis d’endeutament baixos i 
seguirem evitant el màxim possible qualsevol política que portés aquesta casa cap el 
dèficit. Jo crec que ens quedarà clar amb la situació que travessarà l’Estat espanyol 
en aquests moments que els dèficits públics no porten enlloc, que transmeten els 
problemes a les generacions futures i que és molt important i a més un Estat pot 
permetre’s o pot decidir fer dèficit públic, hem de recordar també que els ajuntaments 
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no tenim capacitat legal per fer-ho, és a dir fer dèficit és senzillament sinònim de 
gestionar malament. Aquest és el criteri que entenem i aquesta és la política que ens 
hem marcat i que seguirem impulsant. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Nosaltres 
compartim la preocupació que ha expressat el Sr. Joly per la situació actual ara i l’any 
passat també, com ha estat sent la nostra línia d’intentar cooperar amb l’equip de 
govern per tal d’afrontar junts i donar solucions als ciutadans. Aquesta ha estat la 
nostra línia en les dues darreres ordenances fiscals i en el darrer pressupost. Amb 
aquest esperit nosaltres vam començar a instàncies de la mateixa tinencia d’alcaldia 
converses per trobar junts unes ordenances fiscals que beneficiessin i ajudessin a 
enfocar aquesta crisi. Nosaltres ho vam enfocar bàsicament amb tres prioritats, en 
algunes coincidim, una, no pujar la pressió fiscal als nostres conciutadans, dos, 
cobertura a les persones i, tres, ajuts al tercer sector, és a dir, ajuts a totes les entitats 
i agents, tant econòmics com socials, que estan ajudant a fer front i a donar cobertura 
a les persones amb aquesta crisi. Vam arribar a principis d’acord i el nostre desencís 
ha estat veure com temes que ens havíem posat d’acord tal com és la subvenció del 
90% de l’IBI als pensionistes amb pensions inferiors a 7.000 € ha caigut de l’acord 
que teníem; temes com apujar en el mateix percentatge el descompte que es fa de 
l’IBI a les famílies monoparentals amb risc d’exclusió també ha caigut de l’acord, i 
nosaltres també amb aquest acord amb una perspectiva d’un pressupost de retallada 
pràcticament un 2%, uns 2,5 milions d’euros, bàsicament nosaltres per donar el 
nostre suport volíem la garantia de que precisament les partides més importants, que 
són aquelles que donen cobertura a les persones i d’altra banda ajuden a la promoció 
econòmica, és a dir, són generadores de treball, per tant la promoció econòmica i 
l’ajut al tercer sector, en aquestes partides hi hauria una garantia que no serien 
decrementades. 
 
 La resposta que hem obtingut ha estat en aquest cas negativa i nosaltres 
creiem que passem a una fotografia d’unes ordenances que no són pas per a tots els 
ciutadans, està molt bé que totes les famílies nombroses que tinguin problemes, i en 
aquest cas serà així, rebran el seu ajut en forma de subvenció de l’IBI. El problema és 
que hi haurà també famílies nombroses que rebran aquesta subvenció sense que ho 
necessitin, i això farà que tant pensionistes amb pensions inferiors a 7.000 euros, 
com famílies monoparentals, com potser altres col·lectius, deixin de rebre aquestes 
subvencions perquè es fa un ajut per a nosaltres ampli i universal amb un col·lectiu 
que nosaltres, insisteixo, creiem que s’ha d’ajudar a qui ho necessita però a tothom 
qui ho necessita. Nosaltres som conscients que això és una promesa electoral de 
Convergència i Unió, em sembla absolutament legítim que vostès vulguin dur 
endavant les seves promeses, així s’ha de fer però, quan un governa, a part de dur 
endavant els compromisos electorals s’ha de ser just i s’ha de ser equitatiu. Nosaltres 
creiem que tan sols subvencionant a un col·lectiu i deixant de subvencionar a tota la 
resta de col·lectius que sí que aleshores se subvenciona al 100% el col·lectiu que té 
problemes, això no és fer unes ordenances justes. 
 
 Anunciem que nosaltres en aquest cas no podem donar el nostre suport, el 
nostre vot favorable a aquest principi d’acord d’ordenances. Nosaltres presentarem 
al·legacions, esperem que això simplement sigui un mal pas i pel bé de la ciutadania 
esperem que variïn substancialment aquestes ordenances que ens ha presentat avui 
aquí pel bé general. 
 
 . REGIDOR SR. VÁZQUEZ-DODERO, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Sr. Joly, este año le volví a pedir lo mismo que le pedí el año pasado, puesto que nos 
quedamos como estábamos. Es verdad que su programa propone un incremento 
paulatino hasta el 50% de bonificación a las familias numerosas y nos quedamos en 
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el 45; nosotros le pedimos hace ya dos años el 50% y bueno al final del mandato 
supongo que ya estaremos de acuerdo pero de momento todavía hoy no estamos de 
acuerdo. También le pedí la supresión del tope de 350 €, ahora es de 400 €, y no ha 
sido posible tampoco. Por último le solicitamos la supresión del Impuesto de 
Plusvalías para el caso de que el causante y el heredero no hubieran convivido los 
dos últimos años en la casa que se queda en testamento y tampoco ha sido posible. 
Entiendo su explicación en el sentido de decir que un recibo de un Impuesto sube, 
digamos que es valiente, pero el Partido Popular aparte de lo que ha pedido propone 
que no suban los impuestos. En este caso tenemos el handicap de que el 
Ayuntamiento reduce el porcentaje pero como consecuencia del incremento de 
catastro, eso para algunos va a suponer una subida. 
 
 Por todos estos puntos yo le insto a que el presupuesto que nos presentará 
dentro de un mes o dentro de dos meses sea, pretenda o vaya en la línea que usted 
ha argumentado, que no se incremente la deuda e intentar continuar con esa 
reducción de gastos que como nos ha dicho ha tenido lugar los dos últimos años, 
però entenderá que nuestro voto ha de ser negativo y en ese sentido será el voto que 
daremos a continuación. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Coincidint 
en gran mesura en dues postures o dues intervencions contradictòries com podrien 
ser la del Sr. Grangé per la part de proposta que ha fet i que compartim gairebé al 
100% el que ha dit, i per altra banda compartim el 50% la part d’anàlisi de la realitat 
econòmica del país del Sr. Joly, se li ha de reconèixer al Sr. Joly que venir aquí a 
presentar els números que ha de presentar, venir a dir que baixa el tipus de 
gravàmen però que pujarà el rebut a la ciutadania perquè al final la ciutadania que rep 
el rebut se li veurà incrementat entre un 4 i un 10% que no és broma, i dir que a més 
a més el panorama d’ingressos serà de menys dos milions i mig d’euros, això és ser 
valent. 
 
 El moment de crisi és evident, avui hem tingut una prova aquí fora, les 
empreses cada dia ho passen pitjor i al final els màxims perjudicats són els 
treballadors i treballadores, les famílies i els infants d’aquestes famílies. Nosaltres 
entenem que en un moment de crisi com aquest el que no podem fer és traspassar la 
pressió fiscal encara que amb el marge de maniobra que hi ha a les finances locals 
que és petit, això ho reconeixerem, el que no podem fer és traslladar aquesta pressió 
fiscal a les famílies. Jo insisteixo, el que estem fent amb aquestes ordenances fiscals 
al final és augmentar el rebut a les famílies, augmentar el rebut de l’IBI a la gent. 
Sabem que hi ha poc marge de maniobra però el Sr. Joly sap -i avui hem retirat una 
moció en aquest sentit- que hi ha coses que es poden fer, hi ha coses dins del marge 
que ens donen que podem fer i que podem alleugerir als qui més ho necessiten 
d’aquesta crisi. Dit això vostè sap que per a nosaltres, per a Iniciativa, portar aquí el 
marc d’ingressos sense saber el marc de despeses sempre és una decisió molt difícil 
i que no ens fa sentir còmodes, nosaltres estaríem molt més còmodes sabent si el 
que ingressarem i a més a més aquests ingressos que ja ens anuncien que seran de 
menys dos milions i mig d’euros, d’on sortiran, on no ens gastarem aquest 2,5 milions, 
aquest és el problema, no sabem això, perquè si vostè em diu que aquests 2,5 
milions sortiran per una formació com Iniciativa de la promoció econòmica del CIT o 
de l’IGEPESI, d’acord, o de contractes eventuals, o de despeses de protocol, 
totalment d’acord, i no es tocarà, ocupació, que després ja en parlarem perquè crec 
que polítiques d’ocupació i promoció econòmica entre vostè i jo hi ha diferències molt 
brutals, crec, però polítiques actives d’ocupació, polítiques socials, polítiques de 
formació per la gent gran, per la gent jove, jo crec que arribaríem a un acord ràpid, 
molt ràpid, però això a dia d’avui no se’ns garanteix ni hem vist cap paper que ho 
digui. També entenem que la bonificació a les famílies nombroses no és just, és un 
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ajut universal i que no tothom el necessita en la mateixa mesura. Nosaltres 
entendríem que aquesta bonificació si estigués lligat al valor cadastral de l’habitatge 
tindria una lògica aplastant, és a dir, l’habitatge més car té una bonificació “x”, el més 
barat té una altra bonificació més alta perquè és d’una lògica aplastant, l’habitatge 
més barat probablement sigui d’una família molt més modesta i que ho necessita molt 
més i a més a més és una família nombrosa. 
 
 Pel que fa als preus públics, a les taxes, a la proposta d’acords diu que els 
preus públics es congelaran i no s’aplicarà l’increment de l’IPC o la variació de l’IPC. 
Jo crec que per la tendència que té l’IPC a dia d’avui jo crec que això és apujar-ho, 
m’explico, la tendència és número negatiu, si això ho congelem en realitat estem 
pujant el preu, jo crec que aquí hauríem de mirar alguna manera d’intentar regular 
que vagi realment amb l’IPC, i si baixa l’IPC que baixin els preus públics, i si puja 
l’IPC ho congelem perquè en la situació que estem les coses com són, i qui pot pagar 
un servei públic que el pagui, qui no pugui pagar-lo que no el pagui, és evident, hi ha 
gent que en una situació -i en el sentit que anava la moció- de crisi, en una situació 
d’atur, en una situació que s’acaba a l’atur, en una situació que no tothom és 
emprenedor o no té les possibilitats de fer una pròpia empresa o de trobar una feina 
de llicenciat, hi ha gent que és treballadora de manufactura, per entendre’ns, sense 
formació, que no és fàcil trobar una altra feina, i que probablement estaran abocats a 
una situació molt difícil, a una situació que en el moment que s’acabi el subsidi d’atur 
els pot abocar a gairebé l’exclusió social, parlo de casos de famílies senceres, que 
n’hi ha, famílies que el principal ingrés de la casa s’ha quedat a l’atur, que l’edat va 
entre 54 o 56 anys, que han fet tota la vida una cosa, que s’han quedat a l’atur i que 
quan acabi l’atur que són dos anys, els 58 anys no tindran res, i aquesta gent 
necessitarà de totes les administracions i la més propera és l’ajuntament. 
 
 Per últim, ja per acabar, vostè sap que aquest grup sempre ha dialogat, sempre 
ha buscat l’acord, com a mínim des que jo he estat aquí, porto dos anys i escaig i 
sempre he buscat l’acord, el diàleg, i ens abstindrem en aquesta aprovació 
provisional esperant a continuar parlant tant del marc d’ingressos com del marc de 
despeses del pressupost. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Després de sentir al Sr. Joly m’ha donat la sensació que estàvem a la Rambla i 
sentíem allò de “donde está la bolita” i la “bolita” és la pujada de l’IBI, que no puja, 
que sí puja, que no puja, que sí puja; avui no estem intentant aprovar ordenances 
fiscals, perquè s’aprovaran, vostès ja ho saben, avui la batalla és la comunicació 
sobre què s’aprova i què no s’aprova, avui és la venda comunicativa sobre si haurà 
pujada d’impostos o no, i evidentment avui els periodistes tenen una funció important i 
una càrrega en la interpretació de tot plegat. 
 
 Sr. Joly, està molt bé que intentem desviar el debat cap el deute, cap el no 
deute -vostè sap que l’escola de Chicago signaria gratament la seva intervenció, 
l’escola de Chicago és la dels neocons a Estats Units- i sobre deute i qualsevol altra 
circumstància vostè sap perfectament que en moments de les circumstàncies actuals 
on el cicle econòmic està baix s’ha d’incrementar el deute per realitzar despeses 
socials. Vostè també sap perfectament que els ajuntaments tot i que no tinguin dèficit 
sí que tenen deute, que és un dèficit diferit en deute, per tant tot això ja ho sabem i 
partim de la base que tothom sap de què va això del pressupost i de què va l’IBI, ara 
passarem a intentar explicar què és el que passa avui amb l’IBI. L’IBI nostre vam fer 
una reforma cadastral l’any 2008, i els hi vull recordar i això de l’ordinador va bé 
perquè he agafat un article de gener del 2008 que deia que el 2004 havia pujat l’11% 
del rebut, el 2005 un 8%, el 2006 havia hagut una bonificació universal a tothom, o 
sigui a tothom un 3,5 independentment del que pagaven, i el 2008 va haver-hi una 
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revisió cadastral on el 57% dels habitatges van pagar més, curiosament els titulars 
van ser “l’Ajuntament baixa l’IBI” en un mitjà amic, la majoria per això sí que van 
interpretar les circumstàncies d’aquesta actuació, el 57% dels habitatges van pagar 
més el 2008, per tant portem uns quants anys de pujades graduals i constants de l’IBI 
i unes congelacions que van beneficiar monetàriament a les persones que pagaven 
més IBI. Entendran que no és el mateix congelar-te un 4% a algú que paga 1000 que 
un 4% a algú que paga 200, quant a poder recaptatori no és el mateix. 
 
 Aquesta revisió cadastral el que fa és valorar l’immoble i el valor del terreny, 
surt una xifra, una xifra que normalment s’incrementa, i llavors els ajuntaments tenen 
la capacitat correctiva de fixar un coeficient, el que el Sr. Joly anomenava, que 
multiplica aquest preu per aquest coeficient i els ajuntaments juguen amb aquest 
coeficient per intentar baremar o fins i tot amortiguar les pujades de la revisió 
cadastral, lògic, normal, el que passa és que cada revisió cadastral que es realitza té 
un increment d’aquest valor durant els següents 10 anys, per tant encara que 
l’Ajuntament posi el mateix índex, com vostè deia molt bé Sr. Joly, aquest senyor i 
senyora pagarà un percentatge més, el Sr. Calderón ho ha dit, un 4, un 6, depenent 
de les zones, i partint de la base que el 57% dels habitatges pagaran més i alguns 
pagaran, el 5% va pagar en el seu moment entre el 15 i el 22% més, i l’altre 15% més 
d’un 21, doncs home!, ens hauríem de pensar cadascú de nosaltres què ens toca 
pujar, per tant si el Sr. Joly diu que no pujarà la factura de l’IBI, bàsicament no és 
veritat, és impossible, sí que pujarà la factura de l’IBI. En tot cas sí que hauríem de 
tirar cap enrere per veure quin és el marc de no pujada d’aquest IBI. 
 
 Per tant, conclusió, i ho han dit també els companys dels partits d’esquerra, 
com poden entendre nosaltres creiem que els impostos serveixen per a fer coses 
però en moments de crisi creiem que no s’ha de traslladar la pressió fiscal als 
ciutadans i amb això ho estem traslladant en aquest concepte especial de l’IBI, 
clarament, la boleta estigui on estigui és així i ja ho trobaran, vostès ho trobaran i jo 
també, cadascú ens ho trobarem. 
 
 D’altra banda, parlant també d’ordenances fiscals, nosaltres no hem fet cap 
proposta d’ordenança fiscal al Govern per una qüestió molt simple, fa un any varem 
presentar una sèrie d’al·legacions a les ordenances fiscals que van ser desestimades 
i com podran entendre pensem el mateix que l’any passat respecte les ordenances 
fiscals i li recordo alguna de les qüestions que vam presentar que són les mateixes 
que serveixen per baremar el nostre vot a part de l’IBI que li comentava. A les famílies 
monoparentals, i coincidim, tindran els mateixos drets que les famílies nombroses, 
també un percentatge de reducció d’impostos d’IBI en la compra d’habitatges, 
especialment en la gent jove, acabo Sr. Alcalde, altres situacions respecte a preus 
públics de la piscina i altres aspectes, també aspectes relacionats amb els vehicles 
de tracció mecànica i els decrements de la seva taxa, també reducció de zona blava i 
també creació de zona verda, tal com també crec que van presentar els companys 
d’Esquerra Republicana. 
 
 També el que ha comentat el Sr. Raül Grangé, que ens va alegrar molt que hi 
hagués una reducció per vidus i vídues l’any passat, com recordarà Sr. Grangé va ser 
l’anterior proposta que vam fer el 2008 i que també va ser desestimada i que vostès 
van poder recuperar, creiem que era molt important i era una de les qüestions que en 
algun punt van votar favorablement les anteriors ordenances. Com que aquesta 
vegada no hi és evidentment no ens queda més Sr. Joly que votar en contra amb 
l’esperança de les mateixes aportacions que li vam fer l’any passat, amb alguna altra 
aportació evidentment, i amb una concreció de quina és la pressió fiscal que s’ha de 
traslladar als ciutadans per votar favorablement o abstenir-nos en l’aprovació 
definitiva. 
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 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Moltes 
gràcies per les seves intervencions, començo per la primera del Sr. Grangé, jo crec 
que les converses que hem tingut tal com ha dit vostè han estat molt properes als 
acords i hi ha punts on realment tenim acord, ha mencionat el tema de la gent gran, 
bonificar a la gent gran amb uns ingressos tan reduïts com són aquells 7.000 €, gent 
que realment té una problemàtica molt determinada i molt específica i que a més a 
més la gent gran forma part del col·lectiu que tenim més identificat dins dels 
beneficiaris del mapa de ciutat que cal protegir i estem d’acord, bonificarem aquí el 
90%, el que passa també és que hem de tenir en compte primer que hem acabat 
determinant quin és el pressupost que aprovarem, tot això encara tenim temps per 
acabar-ho de debatre i que al final, i aquest és un tema que ara enllaço amb el tema 
de les famílies nombroses, la bonificació a les famílies nombroses és l’única que per 
llei podem portar a terme, jo suposo que això ho recordem tots, si hem obert un debat 
aquí, en aquest ajuntament, sobre l’hora de votar ordenances fiscals o pressupostos 
on donem entrada a una bonificació encoberta perquè no deixa de ser una bonificació 
encoberta, com ho fem això?, doncs com que la llei no ens deixa bonificar altres 
col·lectius senzillament agafem i el tribut és el tribut, i l’IBI carregant aquests 
col·lectius és l’IBI que rebem tots, l’únic que calculem una bonificació en base a aquell 
import o el tant per cent que decidim i li fem una subvenció directa a la persona, és a 
dir, li fem una transferència bancària per solventar-ho. Per tant recordem també que 
tot això que expressen vostès aquí en aquest ajuntament també fora bo que en les 
seves respectives tasques, en els seus respectius partits que governen la Generalitat 
de Catalunya i l’Estat transmetessin també aquesta necessitat que defensen en 
aquesta casa de bonificar a aquests col·lectius perquè ho tindríem molt més fàcil si 
això vingués ja directament reconegut per llei, fixi’s també si estem en el diàleg o els 
acords, i seguint amb el tema de bonificació de les famílies nombroses sobre l’IBI, el 
tema del topall, el topall si existeix és per un marc d’acords amb vostès perquè el 
topall no existiria si no fos per aquests acords, el topall fins i tot era molt més alt del 
que s’està plantejant dels 400 €, no estan ni els 500 inicials, ni ha estat els 450 de la 
continuació de la negociació sinó que s’ha quedat amb aquests 50 de més 
d’increment, per tant jo crec que tot això el que els hi vinc a transmetre és bona 
voluntat, potser no hem arribat a dia d’avui a acords, no poden votar-ho 
favorablement pels motius que siguin, també és cert que un pressupost amb dos 
milions i mig d’euros menys respecte l’any anterior és un pressupost de tensió, és un 
pressupost de debat en el si de l’equip de govern, per tant encara queden molts 
passos a fer, moltes coses a concretar i jo estic convençut que si seguim en aquesta 
línia molt probablement arribarem a un nou acord de cara als pressupostos del 2010. 
 
 El Sr. Calderón, amb moltes coses estem d’acord, en d’altres no tant, jo crec, 
permeti’m fer una mica la broma, que vostè viu en un món ideal que comparteixo però 
hem de fer entre tots un esforç per aquest món ideal intentar fer-lo més tangible i fer-
lo més real en la mesura que puguem, és a dir, que no paguin aquells que no tenen, 
que paguin aquells que tenen, tot això està molt bé i com a finalitat última la 
compartim però entre tots també hem de fer l’esforç de veure què és el que és 
materialitzable de tot això i a veure com es construeix aquest món que a tots ens 
agradaria com l’ideal. 
 
 L’última contesta la deixo pel PSC, el tema de la venda comunicativa és que 
m’ha arribat al cor perquè de veritat que jo en l’últim que penso és amb la gent que 
pugui haver aquí o amb els professionals que hi hagi de premsa; és a dir, quan vostè 
ha dit “és important, fixin-se, perquè ell és l’estratègia comunicativa”, escolti, el que 
passa és que a vostè se li han trencat els esquemes, perquè com que aquí estem 
intentant aplicar una altra cultura política i això és important i els temes culturals són 
realment aquells de canvi de veritat en el si de les persones i entenem que la política 
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s’ha de fer i es pot fer d’una altra manera, això a vostè li ha trencat els esquemes 
perquè s’esperava el titular: baixarem els impostos, baixarem el tipus impositiu, el Sr. 
Joly sortirà amb això i sortiran aquí “a bombo y platillo” que baixen el tipus impositiu, i 
fixi’s si vostè portava el discurs fet que jo no he dit això i vostè ha seguit insistint en 
que el Sr. Joly ens ve aquí a dir que ha fet una baixada d’impostos i això no és cert i 
crec que ha quedat prou clar. Jo entenc que vostès treballen amb aquests criteris i 
crec que aquesta és la seva manera de fer, els invito també a intentar fer la política 
d’una altra manera, en transmetre sempre la realitat del que és i que a vegades ens 
agrada més o menys però jo crec que les coses si ens basem en les dades reals i la 
veritat, que en aquest cas com he dit el padró global puja 2,5 milions d’euros d’IBI i 
que això és degut a la revisió cadastral, una revisió cadastral que com molt bé ha dit 
vostè, en aquest cas és de l’any 2005, ha tingut un increment i té un impacte cada 
any, sempre hi ha revisió cadastral en el fons perquè la revisió cadastral per llei, 
obliga el Ministeri d’Economia i Hisenda, es produeix cada 10 anys però no s’aplica 
en aquell any, es divideix entre 10 i s’aplica el 10% cada anualitat, per tant sempre 
estem en revisió cadastral, perquè quan acabem l’últim 10% en el desè any, l’any 
2015 què passarà?, que entrarà una nova revisió cadastral i ja ho saben vostès el 
que hem patit, hem patit una ciutat que ha tingut molt creixement, que hi ha hagut 
molta variació de valors, una gran disparitat, valors molt recents que no tenien 
increment però valors, propietats, que han tingut un increment molt important, llavors 
fixem-nos en el debat, és pujar impostos el fet de que el rebut acabi pujant?, escolti, 
vostès són socialistes i això és una mica de base, sempre venen “que pagui qui més 
té”, la revisió cadastral al final és un valor patrimonial, què fem?, desvirtuem del tot la 
revisió cadastral?, és el que venim fent des de fa 3 anys, i crec que aquest és un 
exercici que també aquest ajuntament ha de tenir en compte, hi ha hagut una revisió 
cadastral i l’estem desvirtuant any rere any perquè veníem d’un tipus impositiu del 
0,90, vam baixar el primer any a un 0,60, efectivament hi ha gent que va pagar més 
rebut, però va haver el 50% dels rebuts de Sant Cugat van passar a pagar menys, 
hem seguit baixant el 0,58 i el 0,56 ara, tot això per què?, per desvirtuar el màxim 
possible la revisió cadastral. Oi que la renda personal si paguem més impostos 
perquè resulta que l’empresa ens paga més no ho atribuïm a una pujada d’impostos?, 
és una pujada de la base de la renda, i en aquest cas tenim unes lleis i tenim un país 
que fa pagar el patrimoni i a aquest patrimoni se li ha de donar una valoració i 
aquesta valoració tenim els instruments que tenim. 
 
 Per tant jo crec que estem davant d’un debat i d’un tema prou complex com per 
no ser tractat amb frivolitat i si més no nosaltres des de l’equip de govern intentem no 
fer-ho i el que sí no fem en cap cas Sr. Villaseñor és dir que baixem els impostos, això 
no és veritat, jo no he dit això, els impostos i ho he deixat clar tenen la repercussió 
que tenen, els rebuts de l’IBI, el que sí que dic i refermo és que nosaltres hem fet un 
esforç molt més superior amb el retall de la despesa pública per tal de no traspassar 
només aquest cost a la butxaca dels ciutadans. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Efectivament a 
part de les prioritats que tots tenim cal la voluntat i en aquest aspecte crec que és 
inexcusable que determinats col·lectius que poden ser més vulnerables com aquest 
és el cas dels pensionistes, inexcusablement han de tenir el seu descompte en l’IBI i 
en la resta de preus públics que arribem a parlar. Sobre aquest aspecte anant a la 
mare dels ous que vostè plantejava i és que tan sols legalment es pot fer descompte 
en l’IBI a les famílies nombroses i en aquest Ple es va presentar -i va ser un dels 
acords de les passades Ordenances Fiscals- una moció per tal que els grups que s’hi 
van adherir presentessin i instessin als seus grups parlamentaris al Congrés de 
Diputats a Madrid per tal que en la nova negociació de Llei de finançament local es 
pogués incloure aquest apartat; nosaltres ja ho hem fet amb el nostre grup 
parlamentari a Madrid, aleshores espero rebre la notícia que vostès també ho fan i es 
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coordinin i presentin la mesura junts i puguem per fi i d’una vegada des del món local 
administrar d’una vegada per totes amb més justícia els nostres impostos. 
 
 Per acabar, nosaltres des d’Esquerra Republicana, sí que no ens volem sumar 
en absolut a la demonització dels impostos. Els impostos són la base de la 
redistribució, si no es paguen impostos no hi ha redistribució, per tant imagini’s vostè 
que algú proposés una rebaixa del 20, 30 o 40% amb els impostos que paga la 
ciutadania a canvi d’anul·lar el servei universal per exemple de salut que tenim en 
aquest país. Penso que gràcies a això nosaltres rebem una sèrie de serveis, els 
països més avançats i que ens hauríem d’emmirallar amb ells paguen uns tipus del 
50 i fins i tot del 60% en alguns casos però evidentment l’impost és una inversió i així 
ho hem de fer veure a la ciutadania, però això ha de ser amb una bona administració 
que no dubto que és l’objectiu que tenen, per tant sí que els instaria a una flexibilitat 
en els plantejaments que vostès han mostrat i han de fer els tràmits necessaris 
perquè el seu grup parlamentari a Madrid doni suport a aquesta mesura. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Amb 
carinyo Sr. Joly, però el meu món ideal és real en molts llocs i hi ha diferències 
substancials ideològiques i econòmiques entre per exemple que vostès pactin els 
pressupostos a Madrid o que els pacti Iniciativa, hi ha diferències a nivell d’impostos i 
això implica a més a més que hi hagi una sèrie de serveis que si pacta qui pacta no 
n’hi hagi, això és un tema; dos, és real perquè hi ha països no tan lluny, com França, 
Alemanya, Països Escandinaus, això ja és un debat ideològic, que tenen els tipus 
impositius més progressius d’Europa i paga qui més té, per tant no és una cosa que 
m’inventi jo d’un món ideal platònic, no, això existeix i es porta a terme a llocs 
d’Europa i moltes vegades aquí a Espanya. I el debat sobre les famílies nombroses, 
Sr. Joly vostè creu que és just que una família que pot pagar tot el rebut s’estalviï 400 
€?, i que la gent que no pugui pagar el rebut no tingui una bonificació o una 
subvenció?, vostè creu que això és just? 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
També amb tot el carinyo, a mi em passa i suposo que a vostè també que a mi 
m’agraden els debats aquests que fem. Vostè diu que vostè no ha dit que no pujaran 
impostos, no ho sé, 20 de setembre de 2009, Joan Recasens, portaveu de CiU, “no 
pujarem els impostos”, entrevista al mitja de comunicació local “cugat.cat”, doncs bé, 
una de dues, o no s’ho parlen o aquí passa alguna cosa, a més està entre cometes 
per tant entenc que no hi ha hagut una interpretació errònia sinó que és el que el 
company i amic Recasens va dir aquell dia. 
 
 Jo li deia el tema de la comunicació perquè sóc realista, vostès són 14, per tant 
aprovaran les ordenances fiscals, un més un, dos. Per tant el que toca és dir el que el 
Sr. Recasens ha dit als mitjans de comunicació, no pujarem els impostos quan sí que 
pujaran els impostos. Per tant una de dues, o diuen el que fan o sí que hi ha un 
problema comunicatiu entre el que vostès diuen i el que arriba al ciutadà que és el 
que nosaltres estem interpretant. Vostès saben que estem en un moment, ho ha dit el 
Sr. Calderón, no d’inflació però amb un IPC negatiu, bastant negatiu, i per l’altre 
costat tindrem un 6% de pujada de l’IBI en la revisió que va haver-hi en tots aquests 
anys i permetin-me que parli d’un tema que vostè ha dit sobre les revisions cadastrals 
que es realitzen cada any, no, vostè també ho ha dit, la revisió cadastral es realitza 
cada 10 anys però s’aplica d’any en any amb un 10%, per tant cada any n’hi ha; si el 
que vostès volen és pujar els impostos més que l’IPC no passa res, diguin-t’ho, 
“nosaltres volem pujar els impostos més que l’IPC, el 6%”, val, perfecte, a partir d’aquí 
ja hi comptarem. També hi ha una altra cosa que vostès també s’obliden en aquest 
moment, solament estan parlant d’ingressos, tenim menys diners per gastar i suposo 
que el que hauran de pensar també és aquesta reducció d’ingressos del nostre 
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pressupost en què els gastem i en què no, per a nosaltres i entenc que per als grups 
d’Esquerra els gastaríem en temes de Promoció Econòmica, en Serveis Socials i 
segurament no els gastaríem en temes diríem de propaganda, altres temes que no 
arriben al ciutadà d’una manera més directa, etc., però d’això ja en parlarem a les 
ordenances i sobretot al pressupost. Si no hi ha aquest tipus de descomptes jo crec 
que nosaltres no hi jugarem i tampoc jugarem per 50 € amunt o avall amb un vot 
positiu en una rebaixa o una equiparació, vostè també sap que a vegades els pactes 
polítics com es va fer l’any passat amb la moció de les vídues i alguna altra situació, 
depassen la normativa legal de les ordenances i per tant si altres anys ho han fet 
-falta un any- avui també ho poden fer. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Una 
última resposta i dues coses que m’he oblidat de l’última intervenció, jo parlaré amb 
en Joan Recasens i ens entendrem, ens comunicarem bé, ell volia dir que no pujarem 
el tipus impositiu, es va confondre i va dir: “no pujarem els impostos”. Jo parlo amb el 
Sr. Recasens però vostè parli amb el Sr. Montilla que justifica una pujada d’impostos, 
per tant mirem d’eliminar discursos. 
 
 Bromes a part abans també he oblidat de comentar-li al Sr. Vázquez-Dodero 
que estem en la línia de les famílies nombroses amb el que ha proposat, ja he 
mencionat que el tema dels topalls i el tema d’arribar a consensos i tenir diàleg 
evidentment té certs costos que assumim i que portem a terme, amb el tema de les 
plusvàlues que mencionava per la transmissió de la propietat per mortis causa també 
hi estaríem d’acord però ja sap vostè i ja li vaig argumentar l’any passat que té un 
impacte sobre les finances municipals molt important i que no era recomanable l’any 
passat, menys encara ho és aquest.  
 
 Sr. Calderón, disculpi’m pel que he dit del tema del món ideal, jo també visc en 
un món ideal, i només comentar-li que m’he oblidat de dir-li que les ordenances 
fiscals, el marc d’ingressos i el pressupost si el portéssim al mateix moment realment 
seria l’ideal, per motius de calendari i per moltes qüestions això no és així però ja 
anirem parlant i ja anirem muntant diferents calendaris del que sigui. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      14 (CiU) 
Vots en contra:   6 (PSC i PP) 
Abstencions:      5 (ICV-EUiA i ERC) 
 
 19.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 
MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2008. 
 
 Vist l’informe d’Intervenció de data 7 de setembre de 2009, on s’informa 
favorablement sobre l’aprovació definitiva del Compte General Municipal de l’any 
2008 format pel Compte General de l’Ajuntament, els comptes generals dels seus 
organismes autònoms: el Patronat Municipal d’Educació (PME), l’Organisme Autònom 
Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC), l’Organisme Autònom 
Municipal Centre Cultural (OAMCC) i l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció 
Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI), així com la Memòria de Gestió i 
Comptes Anuals de la Societat S.P.M. Promocions Municipals de Sant Cugat del 
Vallès, SA (PROMUSA), ja que la Comissió Especial de Comptes va informar 
favorablement el Compte General Municipal de 2008. 
 
 Atès que en el Butlletí Oficial de la Província del dia 15 de juliol de 2009, BOP 
núm. 168, es va publicar l’edicte de formulació i rendició dels diversos Comptes 
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Generals del 2008, així com la pertinent exposició pública i els vuit dies més de 
presentació de possibles reclamacions o al·legacions va finalitzar el dia 11 d’agost de 
2009. 
 
 Atès que no s’han presentat al·legacions als Comptes Generals i de 
conformitat amb allò que disposa l’article 212.4) del RDL 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Compte General 
Municipal de l’any 2007, acompanyat dels informes de la Comissió Especial de 
Comptes, es sotmetrà al Ple de la Corporació per a que, si s’escau, pugui ser aprovat 
abans del dia 1 d’octubre. 
 
 D’acord amb l’article 223.2) del RDL 2/2004, de 5 de març, s’haurà de trametre 
a la Sindicatura de Comptes (com a òrgan de control extern dels ens locals) abans 
del dia 15 d’octubre, aquest Compte General Municipal un cop estigui degudament 
aprovat pel Ple municipal. 
 
 Així doncs, PROPOSO: 
 
 1r.- APROVAR de forma definitiva el Compte General Municipal de l’any 2008. 
 
 2n.- TRAMETRE a la SINDICATURA DE COMPTES aquest Compte General 
Municipal degudament aprovat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Hi ha 
hagut la Comissió Especial de Comptes, el discurs seria perfectament vàlid el mateix 
que hem tingut per les ordenances fiscals, el marc general de la situació econòmica i 
al final també aquest és un debat que nosaltres defensem que es produeix en el 
moment de la liquidació, de retre comptes de l’anualitat, això ja ho vam fer el mes de 
març i ara senzillament és l’exercici comptable de tota la documentació que s’envia a 
la Sindicatura de Comptes i conforme és correcta i reflecteix la real situació 
econòmica de l’Ajuntament i de tots els seus organismes autònoms en aquest 
moment, en aquest cas l’exercici 2008. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Des d’Esquerra 
Republicana de Catalunya no voldríem començar la nostra intervenció sense 
reconèixer, com fem sempre, la tasca dels tècnics de l’àmbit d’Economia que segueix 
responent als bons criteris de la professionalitat i el rigor tal i com és exigible. 
 
 Dit això anunciem la nostra abstenció en aquest punt. Avui votem l’aprovació 
del Compte General municipal de l’any 2008 i és inevitable recordar que aquell 
pressupost, el del 2008, va comptar amb el vot en contra d’Esquerra Republicana; el 
pressupost del 2008 no va tenir el nostre suport ja que no assumia els reptes del 
pacte del creixement de la ciutat, no prioritzava les polítiques socials i es va fer sense 
cercar cap mena de consens amb els grups de l’oposició. Ara fa un any quan la crisi 
econòmica ja feia estralls manifestàvem que la crisi està provocada pels agents 
financers i especulatius no pels treballadors ni per les famílies. Qui tenia el deure de 
regular i intervenir no va fer-ho excusant-se en la llibertat de mercat, és per això que 
demanàvem a l’equip de govern que no fes pagar la crisi als de sempre, que no ens 
semblaria just que qui s’ho acaba passant més malament siguin tots aquells que no 
tenen cap responsabilitat de la situació creada. Els demanàvem que no cometéssim 
la temeritat política de no poder fer front a la creixent demanda de serveis a les 
persones i de polítiques socials que en tota crisi és inevitable i ens oferíem finalment 
a arribar a un pacte de ciutat de cara al pressupost del 2009 per tal d’afrontar la crisi 
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amb el màxim de garanties possibles. Així fou, Convergència i Unió, Iniciativa per 
Catalunya-Verds i Esquerra Republicana de Catalunya tiràvem endavant plegats un 
pressupost centrat en les polítiques socials i la reactivació econòmica, un acord que 
s’ha demostrat necessari i útil, no en va per exemple vam acordar la creació d’un fons 
de contingència de 700.000 € que anés destinat a partides com escoles bressol, 
beques, menjador o servei d’atenció domiciliària, doncs bé, abans de l’estiu partides 
com les assenyalades ja havien consumit el seu pressupost ordinari i es va haver de 
recórrer a la bossa de contingència que a principis de juny ja estava mobilitzada en 
un 40%. 
 
 Per acabar, i aprofitant el debat d’avui, tornem a estendre la mà a l’equip de 
govern i a la resta de grups polítics per tornar a treballar colze a colze per assolir un 
nou acord de pressupostos per l’any 2010 que accentuï la despesa en polítiques 
socials i d’atenció a les persones en un context de crisi econòmica que compartim es 
veurà agreujada. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Aquest 
és un dels típics i tòpics punts anuals en el que hi ha un debat que és: això és un punt 
tècnic o és un punt polític?, nosaltres sempre hem defensat que efectivament és un 
punt tècnic perquè és tota la comptabilitat de l’Ajuntament -per dir-ho d’alguna 
manera- que es porta de manera formal i perfectament presentada cap a la 
Sindicatura de Comptes, però sempre diem el mateix, aquesta informació revesteix 
unes polítiques i uns números que et poden agradar o no et poden agradar, llavors 
per a nosaltres és una discussió política. 
 
 Vagi per endavant el reconeixement a l’equip tècnic de l’àrea d’Economia que 
s’han fet una pencada per fer tota aquesta documentació que és un totxo. El Compte 
General per qui no sàpiga què és són tots els números de l’Ajuntament, tots els 
números negre sobre blanc i que ens expliquen què vam pressupostar el 2008, què 
ens hem gastat i què ens hem deixat de gastar, això és molt important perquè abans 
el Sr. Joly comentava que hem arribat a aquesta crisi d’una manera sòlida, que és 
veritat, perquè quan teníem diners no gastàvem, però és clar aquí la pregunta és: en 
què no hem gastat?, després mirarem el nivell de despesa, en què hem deixat de fer 
despesa. Un altre tema recurrent en liquidacions i comptes generals és el treball de 
l’Organisme de la Diputació de Barcelona en la recaptació dels ingressos que ha 
millorat substancialment el que feia abans l’Impulsis. L’altre punt important són els 
números grossos, ingressos i despeses donen un número que és 11 milions de 
superàvit, que és el que hem deixat de fer despesa. En la liquidació ja vaig dir que 
ens ho miraríem, que miraríem d’on han sortit aquests 11 milions, com és que donava 
aquest resultat, i més enllà de la despesa del cost que ha instaurat el Sr. Joly o més 
enllà de l’estalvi també hem de dir que hi ha hagut temes concrets en els que no s’ha 
fet despesa, que estaven pressupostats i no ha fet la despesa que pertocava. 
 
 Sobre els districtes, malauradament hem de dir que el que hi havia 
pressupostat eren 200.000 euros i escaig per districte de lliure disposició, i no s’ha fet 
despesa en res. Puc puntualitzar que és la quantitat en lliure disposició, no estic dient 
que no s’hagi fet inversió als districtes. 
 
 Sobre el tema de les concessions, si analitzes les dades és curiós com en 
algunes partides o algunes contrapartides veus que vas bé de crèdit, que no has fet la 
despesa de tot, però d’altres partides com contingències de Serveis Urbans, que és 
tot allò que no estava previst, que és un clàssic també, se’n va a de mare, s’havien 
pressupostat 100.000 i ens hem anat a 800.000 en contingències de Serveis Urbans. 
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 El transport públic, aquest tema està de moda, ho sé que està de moda a la 
Comissió Informativa de Medi Ambient. El 2008 hi havia un pressupost amb 
marquesines d’uns 200.000 €, es va fer una despesa del 10% d’aquesta partida i 
després ens trobem que no hi ha postes d’informació de per on passa l’autobús. El 
2008 jo crec que això es podia haver solucionat. 
 
 En Polítiques Socials malauradament i el 2008, tot i que jo crec que el 2009 
haurem de dir que no ha estat així, es van deixar d’executar parts del Pressupost; 
perquè ningú se m’enfadi però jo crec que a finals de 2008 ja la crisi estava en 
l’ambient, i crec que Serveis a les Persones és una de les àrees més sensibles a fer 
despesa perquè cal fer despesa. 
 
 Després anem ja al punt que a mi em té desesperat, entre el Jordi Joly i jo i és 
que crec que no ho entenem igual, i és el tema de la Promoció Econòmica. Una 
vegada més revisant l’estat d’execució, les liquidacions, hem vist que el SOM pel que 
fa a inversió municipal és zero, no hi ha una aposta ferma per fer polítiques actives 
d’ocupació des de l’Ajuntament de Sant Cugat. Hi ha una aposta decidida per una 
promoció econòmica determinada que entenem que des de la seva postura 
ideològica és perfecta, que és emprenedoria, és lligam amb les empreses, en resum, 
el Sant Cugat Tribuna, la gran trobada d’empresaris de la ciutat perquè facin xarxa, 
parlin entre ells i detectin els problemes empresarials que ells tenen. Per a nosaltres 
el centre és el treballador i la treballadora i en aquest cas hem de dir que no hi ha 
despesa en el SOM i que és un punt molt important per a nosaltres. Hem de 
començar a posar fil a l’agulla en aquests temes, no tothom és llicenciat, no tothom és 
emprenedor, ja ho he dit abans, no tothom és un alt executiu, un advocat o un metge, 
crec que cal una aposta decidida per les polítiques actives d’ocupació. 
 
 Acabo anunciant evidentment que el posicionament ja fet a la Comissió 
Especial de Comptes pel meu grup serà contrari, en primer lloc perquè dibuixa un 
escenari amb el que no estem d’acord, en segon lloc perquè no va posar en el 2008 
l’accent a les polítiques medi ambientals, socials i d’ocupació i, en tercer lloc, i 
fonamental i lògic, perquè ja vam votar en contra d’aquest pressupost. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Respecte al debat sobre si aquest és un punt polític o tècnic coincideixo amb el 
regidor d’Iniciativa, els polítics hem de fer de polítics i per a nosaltres aquest és un 
tema polític, no sense dir que tots els aspectes de comptabilitat lligats a Intervenció, 
Secretaria i Tresoreria tenen el nostre suport evidentment i que tots els comptes s’han 
realitzat d’una manera correcta i exemplar. Fora de les qüestions tècniques des del 
punt de vista polític la liquidació del 2008 que ara sona molt lluny quan estem a final 
de 2009, és la que estem aprovant ara, la dels comptes generals, que vol dir com 
vostè ha dit la despesa de què es va gastar aquell any amb tots els organismes de 
l’ajuntament. 
 
 Nosaltres no vam donar suport al pressupost de 2008 per una sèrie de 
condicions i perquè no es van aprovar les nostres al·legacions, igual que no es van 
aprovar les nostres 34 al·legacions del 2009, per tant com poden entendre el nostre 
posicionament rau en què s’ha fet la despesa i quines han estat les prioritats 
polítiques on s’han destinat aquests diners, aquí o allà, aquest és el nostre 
posicionament. 
 
 D’altra banda, aquesta liquidació final, aquest compte general té coses 
positives, i creiem que cal també dir-les, els pagament efectuats respecte obligacions 
aprovades, una major generació d’ingressos ordinaris, una alta recaptació i amb això 
permeti’m que ho digui, per fi un altre any, després de que es va traslladar a la 
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Diputació de Barcelona la recaptació d’impostos podem dir per fi tenim una molt bona 
recaptació i tothom ha pagat. Em diran que em repeteixo, i em repetiré sempre que la 
nostra despesa a l’Ajuntament haguem de pagar allò que es va aprovar dos dies 
abans d’unes eleccions i ho repetiré sempre que hi hagi una comparativa de 
recaptació tan gran com la que va haver-hi. Quan ja s’hagi acabat tot o no estigui aquí 
no pateixen que no ho repetiré. 
 
 Una disminució de la baixa d’ingressos i la quantia de saldos deutors de 
cobrament, em sembla que si comencem per aquí marxareu tots, però bé, deixarem 
estar tot això, hi ha hagut un major superàvit en la recaptació i després un clàssic 
també que també ho diem cada any des de fa un temps, i que seria un titular 
segurament molt demagògic i esbiaixat, però el pressupost de l’ajuntament es basa 
en la recaptació de multes, titular, no sé si seria veritat o no però hem tingut una 
recaptació de més de dos milions el 2008, vostès ho saben, el 2007 en vam tenir 1,6 i 
el 2006 638.000, per tant dues conclusions: o des del 2006 no aparquem bé o els 
policies tenen una especial efectivitat, cosa que l’efectivitat policial en alguns casos 
sempre és ben rebuda, o l’altra, aquelles multes que es feien no es cobraven. 
Qualsevol de les tres ens permet una sèrie de discussions filosòfiques i tècniques 
bastant complicades. Des del punt de vista negatiu, i enteníem el tema de la 
recaptació de multes com a positiu, multa que es fa, multa que s’ha de cobrar; per 
què no vam canviar abans a la Diputació de Barcelona i amb això Sr. Joly vostè té 
una responsabilitat negativa però també li haig de reconèixer la responsabilitat 
positiva d’haver tirat endavant aquest canvi i també així li dic, igual que li he dit en les 
anteriors ocasions, vostè ho va fer i per tant també té el mèrit aquest de fer-ho, però 
també hi era quan hi havia l’Impulsis. 
 
 Els pagaments extrapressupostaris dels 4,5 milions d’euros a una empresa 
concessionària de neteja es van repartir en tots aquests anys i nosaltres paguem 
cada any al voltant de 900.000 €. El Sr. Joly deia anteriorment que estem baixant molt 
la recaptació d’impostos via IBI i que ve hem de quadrar el pressupost, i és clar és 
que partim d’un pressupost que ja no quadra perquè li estem imputant despesa de fa 
10, 6 o 7 anys, teníem factures des de 1992, per tant els superàvits d’aquells anys de 
bonança i que tot eren IBIs alts i hi havia transmissions patrimonials ens els mengem i 
els posem ara. 
 
 Destacable també en el 2008, hi ha hagut certes correccions que considerem 
positives en el futur, l’ampliació del deute financer a llarg termini, s’ha reduït el 
superàvit, bo sigui la reducció del superàvit si hi ha una despesa adequada, però us 
vull recordar que el 2006 hi havia 1,2 milions de superàvit i en aquest any 2008 a 
tractar teníem 140.000, no gaire. Les multes ja ho hem dit, té el seu costat positiu i ho 
ha dit el Sr. Calderón, simplement faré esment, no hi ha hagut executades partides de 
Medi Ambient, Serveis Socials, Promoció Econòmica, vostè ha dit allò del SOM per 
tant jo no ho diré, i també el crèdit de lliure disposició de districtes. Recordo una de 
les nostres al·legacions al pressupost de 2009 que va ser aquesta efectivament. 
 
 Una altra cosa que segurament se li deu haver oblidat, l’Ajuntament de Sant 
Cugat té l’endeutament més gran de les ciutats de més de 50.000 habitants de 
Catalunya, després de Tarragona, i a Tarragona ja estem intentant de solucionar-ho, 
fa poc que hi som, ja ho farem, i tal com descriu l’Interventor en la liquidació, en els 
seus informes, no complim el criteri 7.95 d’estabilitat pressupostària, també hi ha 
altres ajuntaments que tampoc ho compleixen. Per tant lligant el tema execució a 
ingressos i despeses i sobretot a la intervenció que vam realitzar en l’apartat de 
liquidació i en el pressupost de 2008, tot i que sembla que està molt lluny, nosaltres 
votarem en contra. 
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 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Com ja 
coneixen la nostra posició els hi agraeixo l’anàlisi que han fet dels comptes presentats 
però entenem que aquest debat és en el moment de la liquidació que en el marc de 
l’aprovació ara en aquests moments del Compte General, tenim també una Comissió 
Especial de Comptes, i que han dit moltes coses interessants, moltes d’elles certes i 
moltes d’altres certes totes però unes d’elles molt racionals o constatables, altres més 
ideològiques, de les quals no n’estem gens d’acord. Per tant no els responc -i la 
resposta podria ser molt llarga- no perquè no en tingui ganes sinó perquè entenc que 
ara no estem en el marc d’aquest debat com sí vostès entenen que és al contrari; jo 
crec que aquest és un tema tècnic, ja ho hem parlat moltes vegades, però no voldria 
acabar sense dir-li Sr. Villaseñor que la vida més enllà dels titulars, el veig molt 
enganxat al titular i em fa patir per la seva salut, la vida és una altra cosa que un 
simple titular. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
L’important no és el titular sinó el que hi ha a sota. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      14 (CiU) 
Vots en contra:   9 (PSC, ICV-EUiA i PP) 
Abstencions:      2 (ERC) 
 
 20.- DACIÓ DE COMPTE I COMPLIMENT DE SENTÈNCIA JUDICIAL EN 
RECURS D’APEL·LACIÓ 775/2008 INTERPOSAT PER JOSEL, SL DAVANT EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA CONTRA SENTÈNCIA 
NÚMERO 98/2005 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
NÚMERO 8 DE BARCELONA EN RELACIÓ AL PRESSUPOST MUNCIPAL 
GENERAL DE L’EXERCICI 2005. 
 
 1r.- RESTAR ASSABENTATS, tot acusant formal rebuda -segons el que 
disposa l’article 104.1) de la LJCA- de la Sentència ferma número 824/2009, de data 
16 de juliol, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa-
Administrativa, en el recurs d’apel·lació 775/2008 interposat per JOSEL, S.L., contra 
la Sentència de 28 de gener de 2008 dictada pel Jutjat Contenciós-Administratiu 
número 8 de Barcelona, en el recurs ordinari número 98/2005 interposat contra 
l’acord plenari de l’Ajuntament de 24 de desembre de 2004 que desestima les 
al·legacions formulades i aprovava definitivament el Pressupost Municipal General 
per a l’exercici 2005.  
 
 L’esmentada Sentència recaiguda en via d’apel·lació revoca la d’instància de 
28 de gener de 2008 dictada en el procediment ordinari número 98/2005 seguit en el 
Jutjat Contenciós-Administratiu 8 de Barcelona, que va desestimar el recurs 
interposat per JOSEL, S.L.    
 
 2n.- ACORDAR el compliment de la Sentència en els termes que siguin 
procedents de conformitat amb el que preceptua l’article 104.1) de la LJCA. 
 
 3r.- CONVALIDAR l’acord d’aprovació definitiva del pressupost municipal per a 
l’exercici 2005, en els termes resultants d’allò que estableixen els articles 65 a 67 de 
la LRJ-PAC, tot subsanant els defectes formals indicats a la Sentència, amb 
completació de l’expedient administratiu per via d’incorporar-hi els següents 
documents: 
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− Informe de l’Interventor municipal complementant l’informe econòmic-financer que 
constata el compliment de l’anivellament pressupostari en el marc del principi 
d’equilibri entre ingressos i despeses.  

− Liquidació del Pressupost de l’exercici anterior 2003, així com avanç de liquidació 
del 2004, referit al menys als sis primers mesos.  

− Annex d’inversions de l’exercici 2005 en que es fa constar la vinculació de les 
inversions i els ingressos necessaris pel compliment del pressupost d’inversions.  

 
 4t.- TRASLLADAR certificació dels presents acords al Jutjat Contenciós-
Administratiu núm. 8 de Barcelona per incorporació als Autos del recurs ordinari 
número 98/2005 als efectes previstos en l’article 103.1), in fine, de la LJCA en ordre a 
l’exercici de la potestat jurisdiccional de control de compliment de les sentències 
fermes i definitives legalment atribuïda al Tribunal que hagi conegut de l’assumpte en 
primera instància. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: En 
aquest punt ens trobem amb el mateix escenari que ja vam passar en un Ple anterior 
amb la sentència que afectava en aquell cas a l’exercici 2004, tal i com vam debatre 
llavors sabíem que el mateix recurs existia pel 2005, no pels següents anys, per tant 
aquí s’acaba aquesta reclamació, aquest contenciós que ens interposava l’empresa 
JOSEL, no m’estenc, ja ho vam parlar en Comissió Informativa, la resolució del tema 
és exactament la mateixa que vam efectuar pel 2004 i que fins i tot volíem rematar en 
el moment que fèiem la revisió en el Ple anterior fent els dos anys de cop però això 
jurídicament no era possible i avui el que fem és el tràmit corresponent a la resposta 
judicial oportuna, o a la sentència. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Simplement volia mostrar la preocupació perquè el nostre ajuntament està rebent 
darrerament no però sí els darrers anys una sèrie de sentències negatives. Aquesta 
és la nostra preocupació, evidentment vostès saben qui és qui va proposar aquest 
recurs i vostès saben quin és el suport de tots els grups municipals o la majoria a 
aquestes circumstàncies. La preocupació del grup Socialista sobre la rebuda de 
sentències judicials contràries al nostre ajuntament, en aquest cas o en temes de 
contribucions especials, cosa que ens preocupa i els hi reclamem des de tota l’estima 
possible que esmercem tots els recursos possibles. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Si no recordo malament en la Junta de 
Portantveus es va demanar que aquest punt número 20 fos votat separadament, per 
tant la proposta és que votéssim d’una banda el punt 1r. que comença amb “restar 
assabentats”, el punt 2n. que diu “acordar el compliment de la sentència”, i el punt 4t. 
que diu “traslladar certificació dels presents acords al Jutjat contenciós-administratiu”. 
I d’altra banda faríem una segona votació pel punt 3r. que és el que diu “convalidar 
l’acord d’aprovació definitiva del pressupost municipal per a l’exercici 2005”. Entenc 
que és així com varem quedar, serien dues votacions, punt primer, segon i quart, que 
és estrictament el que és restar assabentats, acordar el compliment i traslladar la 
certificació al Jutjat, i d’altra banda el punt tercer que és la convalidació de l’acord 
d’aprovació definitiva del pressupost de 2005. 
 

TORN DE VOTACIÓ ACORDS 1r, 2n i 4t 
 

 (Els acords 1r, 2n i 4t del present punt foren aprovats per assentiment 
dels 25 membres electius presents). 
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TORN DE VOTACIÓ ACORD 3r 
 

Vots a favor:      16 (CiU, ERC i Sra. Rodríguez del PP) 
Vots en contra:   8 (PSC i ICV-EUiA) 
Abstencions:      1 (Sr. Vázquez-Dodero del PP) 
 

TORN D’EXPLICACIÓ DE VOT 
 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: El 
nostre vot és contrari a aquest punt en coherència amb la votació que vam realitzar el 
2005 en el Pressupost. 
 
 21.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ESPAI CONEIXEMENT I 
EMPRESA I EL SEU REGLAMENT. 
 
 Fets 
 
 L’actuació que es vol emprendre forma part  de l’eix  3  del Pla Estratègic 
Econòmic i d’Ocupació elaborat entre finals de 2005 i inicis del 2007 i te com a 
principals propòsits: 
 
a) Planificar i millorar l’oferta de la formació professional en els tres subsistemes 
(cicles formatius, contínua i ocupacional)  
b) Acostar la formació professional a l’empresa. 
c) Dignificar la formació professional com a opció educativa. 
 
 L’Espai Coneixement i Empresa es pot definir com una acció destinada al 
foment de la creació d’un àmbit de treball multidisplicinar amb la col·laboració dels 
agents del territori per tal de coordinar totes les instàncies relacionades amb el món 
empresarial i la formació. 
  
 La creació d’un Espai de Coneixement i Empresa ha de suposar un pas per a 
la millora de la planificació de l’oferta formativa, ajustar-la a les necessitats canviants 
del mercat laboral i apropar-la i fer-la atractiva a la ciutadania. 
 
 Els passats dies 27 d’abril, 15 de maig i 7 de juliol es van reunir responsables 
municipals i tècnics responsables de l’Espai Coneixement i Empresa per tal de 
configurar els continguts, planificació i components de l’Espai, dites actes figuren dins 
l’expedient. 
 
 Com a resultat es decideix redactar un Reglament de funcionament de l’Espai 
Coneixement i Empresa, el qual s’adjunta. 
 
 Fonaments de dret 
 

- Llei 11/1999 de modificació de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local, arts. 22.2.d) i 25.2.h). 

- 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, art. 178. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, art. 62 i següents. 

 
 Es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS: 
 
 1r.-  Aprovar la creació de l’espai Coneixement i Empresa. 



        
 SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.09.09                  pàg. 66 

 
ESBORRANY ACTA 

 

 
 2n.- Aprovar inicialment la proposta de Reglament de l’Espai Coneixement i 
Empresa. 
 
 3r.- Sotmetre a informació pública el text del Reglament pel termini de trenta 
dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, 
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, un diari de difusió comarcal i en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament.  
 
 4t.- Aprovar definitivament sense necessitat d’un nou acord el Reglament de 
l’Espai Coneixement i Empresa ressenyat que ara s’aprova inicialment, si durant el 
termini d’informació pública, no s’hi presenta cap al·legació. 
 
 (El present punt fou retirat de l’ordre del dia). 
 
 22.- PROPOSTA D’ACORD DE DISSOLUCIÓ DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
“CONSELL TECNOLÒGIC DE SANT CUGAT DEL VALLÈS”. 
 
 El Ple Municipal en sessió ordinària celebrada en data 21 de gener de 1992 va 
aprovar inicialment el Projecte d’Estatuts del Consell Tecnològic de Sant Cugat del 
Vallès. 
 
 Els corresponents edictes d’anunci del període d’exposició pública van ser 
publicats en el tauler d’edictes de la casa de la Vila i en el Butlletí Oficial de la 
Província  de Barcelona núm. 46, de 22 de febrer de 1992. No van ser presentades 
cap al·legació, reclamació ni cap suggeriment, havent en conseqüència quedat elevat 
definitivament a definitiva l’aprovació inicial dels Estatuts del Consell Tecnològic de 
Sant Cugat del Vallès. 
 
 Atès que des de la seva creació no ha tingut cap activitat ni pressupost i 
conforme a l’article 39.e) dels Estatuts es vol dissoldre l’organisme autònom abans 
esmentat així com estableix el Decret 139/2007, de 26 de juny i l’Ordre 
GAP/254/2007, d’11 de juliol, comunicar-ho al Registre d’ens locals de Catalunya. 
 
 Per tot això, en ús de les atribucions conferides pels arts. 22.2) de la Llei 
7/1985, de bases de règim local, i art. 52.2) 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 l’adopció dels presents acords:  
 
 PRIMER.- APROVAR la dissolució de l’organisme autònom del Consell 
Tecnològic de Sant Cugat del Vallès (codi oficial d’identificació núm. 0820553059), 
d’acord amb el que estableix l’article 39.e) dels seus Estatuts. 
 
 SEGON.- SOL·LICITAR la cancel·lació de l’organisme autònom del Consell 
Tecnològic de Sant Cugat del Vallès en el Registre d’ens locals de Catalunya, d’acord 
amb el que disposa el Decret 139/2007 abans esmentat. 
 
 TERCER.- TRAMETRE al Departament de Governació i Administracions 
Públiques, Direcció General d’Administració Local de la Generalitat, els presents 
acords als efectes oportuns. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ SR. JOLY: Es tracta 
de la dissolució d’aquest organisme que realment venia més lligada amb el punt 21 
que com saben ha caigut de l’ordre del dia i que m’agradaria al mateix temps, perquè 
l’altre és de pur tràmit, perquè és la substitució d’un per l’altre i d’un que era 
inoperatiu, sí que voldria mencionar el tema aquest de l’Espai de Coneixement i 
Empresa que substituirà a aquest altre Consell Tecnològic. Ha estat un treball 
realitzat molt a fons pels tècnics de la casa, per diferents àrees, per l’àrea d’economia 
i d’educació. Que els temes d’apropar el món del coneixement, el món de l’educació i 
el món de l’empresa, jo crec que aquest és un tema seriós de veritat, és un tema que 
ens hi va -tal com parlàvem abans- una mica el futur del país, competitivitat, 
creixement econòmic, etc., passa indefectiblement per fer esforços de lligar el món 
del coneixement i l’educació amb el món de l’empresa. Ens han demanat els grups de 
l’oposició que deixem això sobre la taula, que esperem una mica més per acabar-ho 
de debatre, ho fem  molt gustosament i esperem que això serveixi per tenir la 
possibilitat també de fer un millor espai d’empresa i coneixement, de coneixement i 
empresa, però el que també m’agradaria deixar clar és sobretot per la gent que ha 
treballat al darrera, que hi ha dedicat moltes hores, que han fet molts esforços per 
això poder-ho portar al Ple de setembre i que no s’aprovarà, per tant que siguem tots 
conscients que fem un esforç en aquest tema perquè és un tema que ens hem pres 
molt seriosament i que ara obrim les portes a que seguim parlant-ne però que no 
juguem massa amb aquestes demores perquè és un tema que realment ho creiem de 
fons i que s’ha treballat molt intensament. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Agrair-li en nom del nostre grup i com ja li deu haver manifestat la Sra. Gorina 
l’ajornament d’aquest punt, sé que hi ha certes dificultats i li volíem agrair. Respecte 
al següent punt, a la dissolució del Consell Tecnològic de Sant Cugat del Vallès, 
donar-los-hi suport en la dissolució d’un Consell que no s’ha reunit, els hi hauríem 
agraït que ens expliquessin amb una memòria quines han estat les actuacions del 
Consell, entenc que atès que no s’han reunit moltes no deuen haver estat i segur -si 
no s’ha reunit- no deu tenir una despesa pressupostària, suposo que ens ho 
explicaran algun dia. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:       23 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:    0 
Abstencions:       2 (PP) 
 
SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
 23.- PROPOSTA DE CREACIÓ I DELIMITACIÓ DE TRES ÀREES BÀSIQUES 
DE SALUT EN L’ÀMBIT TERRITORIAL DE SANT CUGAT DE VALLÈS. 
 
 Vist el que disposa la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de 
Catalunya, sobre ordenació sanitària territorial i delimitació de les Àrees Bàsiques de 
Salut (ABS) 
 
 Atès el Decret 105/2005, de 31 de maig, de delimitació de les regions sanitàries 
i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut, en el que es delimita tot el 
territori municipal de Sant Cugat del Vallès com a única Àrea Bàsica de Salut. 
 
 Atès que Sant Cugat del Vallès disposarà de tres Centres d’Atenció Primària, i 
que cada Àrea Bàsica ha de ser la unitat territorial elemental on es prestarà l’atenció 
primària de salut d’accés directe de la població. 
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 Atès els factors  geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics, i de mobilitat, 
és necessari modificar l’actual delimitació i proposar la creació de tres Àrees 
Bàsiques de Salut.  
 
 En base a tot l’anterior, el Ple municipal adopta els següents: 
 

ACORDS 
 
 1r.- PROPOSAR al Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya la 
creació i delimitació de tres Àrees Bàsiques de Salut:  Sant Cugat-1,  Sant Cugat-2, i 
Sant Cugat-3,  d’acord amb la proposta formulada,  entre els tècnics municipals i els 
del  Servei Català de la Salut que treballen al territori, i que es detalla en l’Annex 1 
dels presents acords. 
 
 2n.- TRASLLADAR els presents acords al Servei Català de la Salut per a la 
seva tramitació  i aprovació corresponent. 
 
Annex 1 
 
Atenent a factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de veis de 
comunicació i a que cada Àrea Bàsica de Salut ha de comptar com a mínim amb un 
Centre d’Assistència Primària de referència, d’acord amb les indicacions del Servei 
Català de la Salut, es proposa la distribució del territori de Sant Cugat del Vallès en 
tres Àrees Bàsiques de Salut que es delimiten de la següent manera: 
 
ABS Sant Cugat-1: àmbit territorial de l’est del municipi de Sant Cugat del Vallès, 
que tindrà com a referent el CAP Sant Cugat, i que està delimitat pel: 
 
NORD:  
Ronda Nord 
 
EST:   
Límit del Terme Municipal 
 
OEST:  
Avinguda de Lluís Companys 
Avinguda de Rius i Taulet 
Carrer de Bellaterra 
Carrer d’Estapé 
 
SUD:   
Avinguda de les Corts Catalanes 
Carrer de Puig i Cadafalch 
Rambla del Celler 
Carrer de Francesc Moragas 
Rambla de Can Mora 
Carrer dels Safareigs 
 
 
ABS Sant Cugat-2: àmbit territorial del sud del municipi de Sant Cugat del Vallès, 
que tindrà com a referent el CAP Valldoreix, i que està delimitat per 
 
NORD-OEST: 
 

Carrer de Gabriel Ferrater 
Carrer de Lanzarote 
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Avinguda del Baixador 
Passeig de les Camèlies 
Carrer de Tarragona 
Carrer de Pamplona 
Camí de Sant Cugat al Papiol 
Camí de Can Gatxet 
NORD-EST:  
 

Carrer de l’Andana 
Carrer dels Safareigs 
Rambla de Can Mora 
Carrer de Francesc Moragas 
Rambla del Celler 
Carrer de Puig i Cadafalch 
Avinguda de les Corts Catalanes 

 
SUD: Límit del Terme Municipal 
 
ABS Sant Cugat-3: àmbit territorial del nord del municipi de Sant Cugat del Vallès, 
que tindrà com a referent el 3er. CAP,  i que està delimitat per 
NORD:Límit del Terme Municipal 
 
EST:  
 
Avinguda de les Roquetes  
Ronda del Nord 
Carrer d’Estapé 
Carrer de Bellaterra 
Avinguda de Rius i Taulet 
Avinguda de Lluís Companys 
 
 

SUD:  
 
Camí de Can Gatxet 
Camí de Sant Cugat al Papiol 
Carrer de Pamplona 
Carrer de Tarragona 
Passeig de les Camèlies 
Avinguda del Baixador 
Carrer de Lanzarote 
Carrer de Gabriel Ferrater 

 
OEST: Límit del Terme Municipal 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. FORTUNY: 
Portem a Ple la proposta de creació i delimitació de tres Àrees Bàsiques de Salut en 
l’àmbit territorial de Sant Cugat del Vallès, com vostès saben aquestes Àrees 
Bàsiques de Salut han de permetre una unitat territorial elemental on es presta 
l’atenció primària de salut i que cadascuna d’elles a més a més ha de poder comptar 
amb un equip d’atenció primària. 
 
 Fent una breu referència a la situació actual voldria tornar a explicar i posar al 
seu coneixement que el municipi de Sant Cugat del Vallès com vostès ja saben està 
delimitat actualment per una única Àrea Bàsica de Salut que inclou en aquest territori 
el CAP de Sant Cugat, el CAP de Valldoreix, el Consultori local de la Floresta, el 
Consultori d’infermeria comunitària ubicat a les Planes, el CAP de salut mental ubicat 
en el mateix CAP de la Mina, i el Centre d’atenció i seguiment de les 
drogodependències ubicat també en el CAP de la Mina. La proposta de distribució de 
les tres Àrees Bàsiques de Salut es fa atenent a factors que marca la normativa legal 
de referència, factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i també tenint 
en compte les vies de comunicació ja que cada Àrea Bàsica de Salut ha de comptar 
com a mínim amb un Centre d’Atenció Primària de referència i, d’acord amb les 
indicacions del Servei Català de Salut, es proposa la distribució del territori de Sant 
Cugat del Vallès en tres àrees bàsiques. L’Àrea Bàsica de Salut Sant Cugat 1, amb 
un àmbit territorial que agafa l’eix del municipi de Sant Cugat i que tindrà com a 
referència el CAP de Sant Cugat; l’Àrea Bàsica de Sant Cugat 2, àmbit territorial del 
sud del municipi de Sant Cugat del Vallès i que tindrà com a referència el CAP de 
Valldoreix; i l’Àrea Bàsica de Sant Cugat 3, àmbit territorial del nord del municipi de 
Sant Cugat que tindrà com a referència el ja tan esperat i proper tercer CAP. 
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 Aquestes tres Àrees Bàsiques de Salut s’han de coordinar entre elles per 
garantir tots els objectius funcionals i assistencials, no només a l’atenció primària sinó 
també de l’atenció hospitalària i de les seves especialitats. Hem tingut en compte les 
previsions poblacionals a l’hora de proposar aquestes tres àrees bàsiques tenint en 
compte ja uns barris consolidats i ens situaríem amb una població de referència en 
cadascuna de les Àrees Bàsiques i en cadascun dels Centres d’Atenció Primària de 
gairebé uns 30.000 habitants. També hem tingut en compte amb aquesta proposta i 
hem insistit molt des de l’àrea de Salut pública de l’Ajuntament que es comptés amb 
els usuaris claus d’aquestes tres Àrees Bàsiques com són les residències i les 
farmàcies. 
 
 Atès que l’ordenació sanitària de Catalunya sobre l’ordenació sanitària 
territorial i delimitació de les Àrees Bàsiques de Salut són competència de la 
Generalitat de Catalunya proposem els següents acords: Proposar al Servei Català 
de Salut de la Generalitat de Catalunya la creació i delimitació de les tres Àrees 
Bàsiques que abans he comentat d’acord amb la proposta formulada entre els tècnics 
municipals i també amb els tècnics del Servei Català de la Salut; traslladar aquests 
presents acords al Servei Català de la Salut per a la seva tramitació i aprovació 
corresponent; i finalitzar fent el comentari que aquests acords han de garantir la 
necessària dotació i coordinació sanitària pels santcugatencs i santcugatenques. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Celebrem que en un futur no massa llunyà puguem tenir tres Àrees Bàsiques de 
Salut. Reconeixem el compromís de la Conselleria de Salut en aquests moments en 
que el servei a les persones ha de prevaldre, i també reconeixem la facilitació i la 
col·laboració -com no podia ser d’una altra manera- de l’Ajuntament, l’alegria crec que 
és compartida. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 24.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 
MOBILITAT I SEGURETAT ESCOLAR: La primera pregunta que volia fer és sobre 
mobilitat i seguretat escolar. Saben perfectament que ens preocupa molt la mobilitat i 
la seguretat al voltant dels centres educatius, la pregunta que faig és la següent: si hi 
ha alguna actuació prevista a més a més de les que coneixem, i comento les que 
coneixem: celebrem l’allargament horari de la línia 7 que facilita la connexió d’una part 
de la ciutat amb el Leonardo des del primer dia de curs, la regidora Marta Subirà m’ho 
va fer saber amb il·lusió i li agraeixo, recordem que vam proposar-ho nosaltres i 
esperem que la connexió del Leonardo amb Mira-sol i Mas Gener també un dia sigui 
realitat. I celebrem també que la solució surrealista -sento la paraula- de l’escola 
Europa s’hagi tirat enrere. 
 
OBRES CAN GATXET-AV. DEL CARRIL: La pregunta és si estan acabades les 
obres i la senyalització, i ara explico per què ho pregunto. Els qui vivim a Mira-sol 
estem preocupats, de Mira-sol a Sant Cugat molt bé, fem una entrada molt digna, 
però de Sant Cugat a Mira-sol hi ha una corba pronunciadíssima que no es veu i 
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creiem i preveiem que pot ser molt perillosa. Demanem que repensin aquesta corba i 
que la suavitzin, o bé que es senyalitzi amb molta cura. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA):  
 
MOBILITAT I SEGURETAT ESCOLAR: A banda de les mesures que vostè ha 
comentat, jo ara un llistat de mesures globals no li puc fer saber. Sí que és veritat que 
com hem comentat altres vegades en aquest Ple el departament de Mobilitat té 
reunions periòdiques amb les AMPAs, amb les direccions de les escoles per tal 
d’analitzar cas per cas quines són les seves necessitats, i ja que ha tret vostè el tema 
del col·legi Europa doncs aprofitaré també per explicar-lo perquè en cap cas es 
tractava d’una situació o d’una proposta surrealista, ans el contrari, no fèiem res més 
que fer una proposta similar a la que hem fet a d’altres zones escolars de la ciutat i 
que ens estan demanant altres escoles públiques -per exemple avui mateix ho 
comentàvem de dues escoles més- de la ciutat situades al centre que també ens 
demanen espais per encotxar i desencotxar els pares, per tant són mesures que 
segurament les haurem d’anar impulsant, en el cas del col·legi Europa la mesura s’ha 
repensat, no ha tirat enrere del tot, o s’ha posposat diríem, perquè l’escola per la seva 
banda com es va comprometre en les reunions que vam tenir amb ells, ha buscat 
mesures també pel seu compte, mesures alternatives perquè els pares puguin 
aparcar, n’han proposat una que ens ha semblat interessant i que ens ha semblat que 
era prudent d’acord també amb els veïns de la zona, consolidar-la primer, acostumar 
als pares d’aquesta escola a aparcar a l’aparcament que tenen proper abans 
d’impulsar una mesura que tindria una afectació sobre la via pública. Per tant són 
mesures que per les circumstàncies de la ciutat segurament amb el temps seran 
necessàries també en d’altres zones i que en aquest cas haurem de veure com 
evoluciona, pel que fa a altres escoles és qüestió d’anar mirant, d’anar treballant 
propostes on els nens més grans també ajudin a regular la mobilitat de l’accés a 
l’escola, que també està funcionant en algun altre centre amb èxit i ho haurem d’anar 
treballant tot plegat, totes les mesures que es puguin anar incorporant seran 
benvingudes. 
 
OBRES CAN GATXET-AV. DEL CARRIL: Pel que fa a la mobilitat de la rotonda del 
carrer Martorell, Avinguda Can Gatxet, Avinguda Carril, és cert que hi ha un punt en 
que hi ha un encaix una mica pronunciat i des del primer moment vam demanar a 
l’àrea corresponent que se senyalitzi convenientment, més que se suavitzi que se 
senyalitzi amb un tipus de pintura que sigui una mica reflectant per tant que les 
persones ho vegin, més enllà d’això és una mesura que entenem que també redueix 
la velocitat en aquella zona i que una persona amb velocitat moderada no ha de tenir 
cap problema per circular-hi. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:  
 
FESTA DE BENVINGUDA POBLACIÓ IMMIGRADA: En la Informativa de Serveis a 
la Ciutadania se’ns va informar que el dia 17 d’octubre es realitzarà a Sant Cugat una 
festa per donar la benvinguda a tota la població immigrada que ha arribat a Sant 
Cugat. Com a portaveu els hi demano que aquest tema sigui tractat en la Junta de 
Portaveus i aprofito per explicitar dos criteris que ens semblen importants a l’hora 
d’organitzar aquesta festa de benvinguda a la població immigrada. El primer és que 
es tingui especial cura de fer un acte auster atès que estem en un moment de crisi 
econòmica que pateixen molts dels nostres conciutadans i especialment persones 
d’aquest col·lectiu. En segon lloc que es tingui especial cura de la pluralitat ideològica 
que existeix a la ciutat i que un acte com aquest pensem que ha de respectar a 
l’extrem. 
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 . REGIDORA DE COOPERACIÓ, IMMIGRACIÓ I IGUALTAT, SRA. 
PELLICER (RESPOSTA): 
 
JORNADES DE BENVINGUDA POBLACIÓ IMMIGRADA: La persona que va venir a 
la Informativa potser no ho va acabar d’entendre però és que no és una festa, en cap 
moment hem dit des de l’equip de govern que és una festa, és un acte de benvinguda 
tal com ens exigeix la nova Llei d’immigració, són jornades de benvinguda, en cap cas 
és una festa. Igualment jo ho vaig deixar en pinces a la Informativa perquè es 
reservessin una data perquè hem pensat des de l’equip de govern que seria 
interessant que estiguessin els portaveus precisament per presentar-los a la nova 
ciutadania però els hi vaig dir que tots els detalls ho parlaríem més endavant, o sigui 
que va ser una pinzellada per dir que es reservessin la data, en cap cas és una festa, 
estem molt a sobre de la despesa i no es preocupin que no serà cap festival ideològic 
ni res d’això sinó que serà una jornada de benvinguda per ensenyar a la gent que ve 
a Sant Cugat els seus drets, els seus deures, i fer una presentació perquè després 
això ens estalviarà molts serveis persona a persona que hem de fer quan arriben i no 
coneixen la ciutat, no coneixen els serveis, i moltes vegades no saben els deures 
també que tenen. Ja els informarem més àmpliament però si us plau no diguin que és 
una festa perquè en cap moment és una festa. Potser no em vaig explicar bé però jo 
crec que va quedar bastant clar que no és una festa. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:  
 
CANVI D’UBICACIÓ LLOC DE TREBALL DE L’ADJUNT DEL CAP DE GABINET: 
Aquest comentari o prec em costa de fer perquè aquí a la casa ens coneixem tots i jo 
crec que tot el tema aquest que s’ha realitzat durant el mes de juliol i setembre del 
canvi de l’adjunt del Cap de Gabinet, avui present com sempre de fet, el Síndic de 
Greuges, el Decret, les normes aquelles acordades que permetin que ho digui, no vull 
riure perquè l’altra dia potser sí que ens vam en fotre’n una mica perquè la cosa tenia 
gràcia, sí que semblava un gag de Polònia però l’endemà, el mes de setembre, un 
altre decret i un altre canvi. Sembla curiós que des d’un partit de l’oposició es demani 
un cert respecte per les actuacions que es fan i sobretot per com es tracten les 
persones perquè són les persones que vostès han contractat. Nosaltres saben que 
vam votar en contra d’aquest càrrec, també els hi demanem si vostès creuen que 
l’adjunt al Cap de Gabinet no cal doncs ja saben què han de fer, o si és que sí que cal 
no remenin cap amunt i cap avall perquè tothom som persones, fins i tot els càrrecs 
de confiança dels ajuntaments. La pregunta Sr. Alcalde és qui ha ordenat aquests 
canvis. El prec és que si us plau facin les coses millor la propera vegada. 
 
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA A ENTITATS CULTURALS: La segona 
pregunta és respecte a una subvenció que acaba el 30 de setembre de la Diputació 
de Barcelona a la qual es poden acollir mitjançant l’Ajuntament entitats culturals, i en 
les quals se’ls hi pagarà el 75% les reformes de les seves seus mitjançant un 
conveni. Ara no estem al 30 de setembre però entenc que vostès ja deuen haver fet 
aquest conveni i aquest canvi. M’hauria agradat haver sentit que hi haurà una 
modificació pressupostària per cobrir el 25% d’aquesta dotació pressupostària perquè 
estic segur que tant l’Ateneu com la Unió possiblement estarien molt contents de que 
l’Ajuntament aposti; segurament ja ho han fet i si no tenen nou dies. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT, 
SR. ESCURA (RESPOSTA): 
 
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA A ENTITATS CULTURALS: Vostè Sr. 
Villaseñor fa referència a la modalitat d’ajuts de la Diputació de Barcelona als 
equipaments d’entitats culturals, ateneus i casals locals, era una línia de crèdit que 
efectivament feia temps que esperàvem que es presentés i es va presentar just si no 
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el darrer dia de juliol, dos dies abans d’acabar el mes de juliol, pràcticament com qui 
diu no vam tenir temps de comunicar-ho, sí que vam fer algunes comunicacions per 
correu electrònic perquè ja érem conscients un cop llegida tota la documentació que 
el marge de temps per preparar la documentació era escàs, efectivament acabava a 
finals de setembre, i tot i així vam intentar guanyar temps de cara a que les entitats 
poguessin preparar a la major brevetat possible tot aquest material, estem pendents 
de rebre’l i vostè pregunta la capacitat per a nosaltres complementar aquest 75%?, 
home, jo penso que això està per discutir encara, s’han de discutir pressupostos 
2010, etc., etc., no sé si he captat ben bé la pregunta però nosaltres hem recollit 
aquesta informació amb la màxima transparència, l’hem abocat i la cosa està oberta, i 
tots corrents a corre cuita per intentar arribar a temps en el termini establert. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
CANVI D’UBICACIÓ LLOC DE TREBALL DE L’ADJUNT DEL CAP DE GABINET: 
En relació al primer tema que ha plantejat em sembla que en vam parlar en l’últim Ple, 
en el Ple del mes de juliol vostès van plantejar aquesta qüestió, el Sr. Recasens els hi 
va respondre que era una mesura de tipus provisional, que aquesta persona havia 
anat allà a fer una feina i conclosa aquesta provisionalitat s’ha firmat un Decret 
perquè retorni a aquest edifici. De qui depèn l’adjunt del Cap Gabinet?, doncs depèn 
del Cap de Gabinet, òbviament, que és qui li fa els encàrrecs de treball i el que 
proposa a qui firma el Decret, que sóc jo, a on ha d’estar ubicada aquesta persona. 
Torna a estar aquí i fent la mateixa feina que feia abans de desplaçar-se al local del 
Síndic de Greuges. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
 
SOL·LICITUD SALA CASA DE CULTURA: A primers de setembre un actiu ciutadà i 
usuari habitual de la Casa de Cultura va demanar via telefònica a la Sra. Ada Castells 
una sala a la Casa de Cultura. En aquesta conversa i vista la coneixença que es 
tenen aquestes persones se li va demanar quin era el motiu pel que es faria servir la 
sala i va dir que per les primeres reunions prèvies per la constitució de la Plataforma 
santcugatenca pel dret a l’autodeterminació. Una setmana més tard aquest 
conciutadà nostre va rebre una trucada dient que si era per aquest motiu se li 
denegava la sala i que es busqués una altra sala per a fer això. Aleshores nosaltres 
volem preguntar si a partir d’ara hi haurà criteris, aquesta vegada sí, ideològics per 
donar les sales de la Casa de Cultura, i si no és així voldríem saber per què ha 
succeït això. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT, 
SR. ESCURA (RESPOSTA): 
 
SOL·LICITUD SALA CASA DE CULTURA: Sr. Grangé, vostè toca un tema molt 
d’actualitat i molt delicat, efectivament, a mi em va arribar indirectament  aquesta 
petició, jo senzillament vaig dir: esperem a que es concreti, a que es formalitzi i llavors 
respondrem d’acord amb el que s’estableixi conjuntament amb el Consistori. És tot el 
que li puc dir, tot i sempre amb el respecte màxim a la legalitat vigent, vostès són els 
primers en saber-ho i en actuar conseqüentment amb aquests criteris, no sé què més 
podem dir. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
 
SOL·LICITUD SALA CASA DE CULTURA: Nosaltres tan sols volem saber si aquest 
ciutadà tenia o no dret a utilitzar una sala de la Casa de Cultura, cosa que 
habitualment fa. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
SOL·LICITUD SALA CASA DE CULTURA: Òbviament que tenia dret a fer-ho, és 
clar que sí, i a més li diré més, en algun moment se’ns va plantejar: que potser ens 
demanen la sala, que els hi podem deixar?, i la consulta me la van fer, la vam 
comentar i vam dir que òbviament que els hi podíem deixar una sala a una entitat per 
a fer una reunió, com ho fem habitualment; no els hi preguntem pas a les entitats, de 
què parlareu?, això em sona a l’època aquella de l’autorització governativa, hi havia el 
Delegat del Govern Civil i aixecava acta, i això ja ha passat. A nosaltres una entitat de 
Sant Cugat ens demana una sala i li deixem, l’única limitació: la disponibilitat de sales, 
la graella d’utilització de la Casa de Cultura, però totes les entitats de Sant Cugat que 
demanen i grups de ciutadans, perquè a vegades són entitats que no estan 
legalitzades, a vegades són els pares que gestionen el menjador de no sé a on, i 
demanen una sala de la Casa de Cultura i òbviament que els hi deixem. Aquesta és 
l’única cosa que els hi podem dir. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Tinc tres 
qüestions a plantejar, seré breu, no he intervingut en tot el Ple i per tant ara aprofitaré 
aquest temps que no he utilitzat fins el moment. 
 
COMPROMÍS RECOLZAMENT MUNICIPAL MOSTRA DE CURTMETRATGES: La 
primera qüestió és sobre la novena mostra de curtmetratges que s’ha celebrat com 
cada any aquest estiu, vam rebre un correu electrònic del seu organitzador on ens 
plantejava una sèrie de dubtes. Jo no vull entrar avui a jutjar si tot el procediment ha 
estat correcte o incorrecte, si hi ha hagut errors per un costat o per un altre, però en 
ser una activitat que com deia ha arribat a la seva novena edició, que a més a més en 
el seu moment quan jo era Tinent d’Alcalde de Polítiques Socials i Joventut vam 
acollir des de Joventut perquè el departament de Cultura se’n va desentendre, doncs 
voldríem saber i voldríem arrencar el prec, repeteixo, el prec és d’arrencar aquest 
compromís, no vull jutjar què ha passat enguany, però el compromís de si aquesta 
mostra gaudeix del recolzament municipal per a les properes edicions, si es preveurà 
la seva inversió i la seva dotació pressupostària donat que és una activitat de lleure 
alternatiu que se celebra com hem dit el mes de juliol a la nostra ciutat, que és una 
plataforma per a donar a conèixer nous creadors en l’art cinematogràfic i que a més a 
més també és un espai de sensibilització en el seu blog de continguts en solidaritat i 
cooperació. 
 
MANCA DE CRITERI EN AUTORITZACIONS DE FRANJA HORÀRIA AVANÇADA: 
La segona qüestió està relacionada amb una festa, que vagi per endavant el nostre 
reconeixement, a la celebració que fan cada any els veïns del carrer Xerric, del seu 
sopar popular, on el nostre alcalde hi assisteix i a banda d’alguns parents propers 
també, per tant el que voldríem és felicitar a aquests veïns per aquest acte de 
cohesió, aquest acte de recuperar el que és l’esperit de poble, aquests pocs carrers 
que queden a la nostra ciutat que encara volen ocupar l’espai públic com un espai de 
lleure, de trobada i de celebració, doncs vagi per endavant el nostre reconeixement, i 
també vagi per endavant anunciar la nostra sorpresa que recolzem de que poguéssim 
estar fent una celebració al carrer fins a les tres de la matinada. Per tant no és això 
una protesta en absolut, repeteixo que és un reconeixement, però per la mateixa línia 
aquest últim cap de setmana els Kimbala passen a dir-se Karabassà van organitzar 
una festa que jo crec molt i molt interessant per a la ciutat, van convidar grups de 
percussió d’arreu però a més a més van organitzar un sopar amb la Coordinadora 
d’entitats d’educació en el lleure, per tant feien coparticipar altres entitats i a més a 
més ens van oferir un concert amb grups locals , alguns d’ells ja vells coneguts de la 
ciutat, però que també tenien el seu espai de participació. Una altra activitat de lleure 
alternatiu on els joves s’organitzen i també són veïns que no va poder gaudir doncs 
d’aquesta avançada franja horària per poder desenvolupar la seva activitat. Per tant 
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tornem a trobar-nos sense un criteri que no sabem vostès com autoritzen i com 
organitzen aquestes activitats, hem demanat per enèsima vegada com està tot aquell 
tema de la moció, d’organitzar els grups de treball amb les entitats juvenils, culturals, 
esportives, associacions de veïns, per arribar al pacte de ciutat que garanteixi el dret 
dels veïns al descans però també el dret dels veïns de les celebracions a la via 
pública i sobretot quan ens fan aquestes ofertes de lleure alternatiu, molt interessants 
com ha estat aquesta activitat de Karabassà del cap de setmana. 
 
IL·LUMINACIÓ DEFICIENT CAMP DE FUTBOL ESCOLA ÀGORA: L’última qüestió 
és de caire esportiu, com a conseqüència de les obres d’instal·lar la gespa artificial, 
nosaltres hem anat fent diverses preguntes en aquest Ple i també a la Comissió 
Informativa de com es redistribuirien els equips de futbol afectats. Ens van passar les 
dades, les tenim, per tant els hi ho agraeixo, però sí que hem tingut una queixa de 
pares del Sant Cugat on lamentaven les condicions d’un dels espais amb el que se’ls 
ha dotat, que és el de l’escola Àgora, sobretot pel que fa a l’estat del camp de futbol, 
que tampoc entrarem a qüestionar, però sí el que és la il·luminació per les hores que 
ells han d’entrenar en aquests moments, que la foscor i el no gaudir d’una correcta 
il·luminació al camp de futbol provoca alguns problemes. Voldríem saber com és que 
no s’ha utilitzat un espai que gaudeix d’un conveni amb aquest Ajuntament com és el 
Junior, per tant volem saber una mica l’explicació del per què d’aquesta reubicació. 
 
 . REGIDORA DE COOPERACIÓ, IMMIGRACIÓ I IGUALTAT, SRA. 
PELLICER (RESPOSTA): 
 
COMPROMÍS RECOLZAMENT MUNICIPAL MOSTRA DE CURTMETRATGES: 
Quant a la queixa que vostè ens transmet de l’Associació Curts i més jo vaig parlar 
aquesta setmana amb el seu director, crec que va quedar clar que d’entrada ell havia 
enviat un e-mail per a nosaltres completament fora de to, no sabem a quines 
persones ho va enviar però va reconèixer per telèfon que el to no era el més adient, 
primer perquè aquest Festival es celebra des de l’any 2001 i Joventut no s’ha 
desentès mai, ens consta i ell també ho sap que des de per exemple aquest any 
passat i durant l’altre la Mostra ha rebut el recolzament de l’Ajuntament des de les 
àrees de Cultura i d’Educació en molts temes, hem fet assessorament a aquest 
senyor, la subvenció que no se li va donar de part de Cooperació Internacional va ser 
perquè la va presentar fora de temps i l’altre dia em deia “ens ho donareu o no ens ho 
donareu aquest any?”, la resposta està clara: si ho presenta dins del temps se li 
donarà la subvenció, sempre que compleixi amb els requeriments, però si ho 
presenta fora de temps no, però és que a més seria un greuge comparatiu amb unes 
altres associacions. L’any passat quan vam veure que no s’havia presentat vam fer 
les trucades pertinents, es va presentar a mà, va ser completament tot fora de temps. 
A aquesta persona se li ha ajudat, nosaltres des de les dues àrees considerem que 
és una Mostra que és important, que hi acudeix gent, això no li neguem, però 
nosaltres el que trobem és que aquesta persona està desbordada perquè no pot 
atendre a tots els compromisos que té. Ens consta que actualment té molts 
pagaments per fer, ell també diu que hi ha patrocinadors que se li han tirat enrere 
però a l’hora de dir-li seiem i parlem-ne, l’última resposta va ser “si em voleu buscar ja 
sabeu on estem”. Jo crec que des de Joventut, des de Cultura i des de Cooperació 
Internacional intentem col·laborar amb les entitats però amb les coses ben fetes, si en 
uns altres temps se li va fer més fàcil com ens va dir l’altre dia, doncs no ho sé, 
nosaltres hem de donar resposta i hem de donar compliment a un Reglament que hi 
ha i això per la nostra part està claríssim, hem ofert la nostra col·laboració, tenim la 
setmana que ve una col·laboració amb Cultura però ens queda clar que per part de 
l’Ajuntament s’ha fet tot el possible. Ara bé, una subvenció que es presenta fora de 
temps, si ja t’has embarcat i ho has de tirar endavant entenem que per aquest proper 
any ja l’hem avisat que podem fer una reunió abans i que potser se li pot comunicar 
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abans però per l’altra part tampoc veiem molt bona predisposició, l’acte és interessant 
i creiem que està desbordat en aquest tema, senzillament. 
 
 . REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, SRA. SALAT (RESPOSTA): 
 
MANCA DE CRITERI EN AUTORITZACIONS DE FRANJA HORÀRIA AVANÇADA: 
Comentar que pel que fa a l’estat del compliment de la moció saben que s’ha donat 
resposta pel que fa al procediment administratiu i al protocol de funcionament, 
recollirem la informació sobre l’estat del procés participatiu de la taula en que hi ha 
d’haver components de lleure i a la propera informativa l’informarem abastament si ja 
ho hem pogut tancar i si no sobre com es tancarà el tema. 
 
 . REGIDOR D’ESPORTS, SR. AMADOR (RESPOSTA): 
 
IL·LUMINACIÓ DEFICIENT CAMP DE FUTBOL ESCOLA ÀGORA: Jo ho faré al 
revés, jo agrairé aquí al col·legi Àgora per la cessió sense cap cost de les seves 
instal·lacions que jo crec que són d’un alt nivell per poder encabir-hi els jugadors del 
Sant Cugat durant els seus entrenaments, i per tant aprofito ja que vostè m’ha 
formulat aquesta pregunta per agrair no només a l’escola Àgora sinó també al col·legi 
Europa que de forma també gratuïta ha cedit les seves instal·lacions, crec que són 
d’alt nivell, un cop més la ciutat s’ha posat a disposició d’una urgència i per tant la 
Guinardera, Can Magí, Àgora i el col·legi Europa han estat i són ara per ara 
instal·lacions alternatives fins que aproximadament a inicis d’octubre es puguin també 
reubicar el Sant Cugat i el Mira-sol en els camps que s’estan finalitzant les obres. Al 
mateix temps jo vaig tenir converses a finals del mes de juliol amb el president del 
col·legi del Club Junior que va immediatament posar-se a disposició si era necessari 
reubicar-hi, jo particularment amb els tècnics vam decidir que no era necessari 
perquè també ells feien una lliga que ja han iniciat i que ara per ara no era necessària 
la ubicació perquè així estan sense tocar el Club Junior. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Dues 
qüestions, amb el tema d’ocupació de via pública la pregunta era el criteri, que no 
hem tingut resposta. 
 
 I pel que fa a la Mostra els hi reitero el prec, segurament de suport a aquesta 
persona, a aquesta organització perquè, reitero, que l’activitat durant els mesos de 
juliol val la pena. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs la Sra. Salat diu que li respondrà en la 
Comissió Informativa. 
 
 . REGIDOR SR. VÁZQUEZ-DODERO, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
 
ABANDONAMENT GRUP MUNICIPAL: Quiero comunicar que desde este momento 
dejo de formar parte del grupo municipal del Partido Popular y por lo cual quiero 
solicitarle dos ruegos, primero que toda documentación, notificación, cita o cualquier 
aviso que se me tenga que hacer se me haga directamente a mi correo electrónico y, 
segundo, que demos los pasos oportunos para que mi asignación como concejal 
vaya a Càritas Diocesana. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
ABANDONAMENT GRUP MUNICIPAL: Sr. Vázquez-Dodero, ara no li puc donar una 
resposta ajustada al seu anunci, en tot cas entenc que no ha d’haver-hi cap mena de 
problema pel que vostè ha demanat en primer lloc. 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.09.2009                    pàg. 77 

 
ESBORRANY ACTA 

 Quant a la segona qüestió, hem de veure quina és la seva situació a partir 
d’aquest anunci que ha fet, el Secretari General ens haurà d’aclarir si l’ha de formular 
per escrit o n’hi ha suficient amb les seves paraules que queden recollides a l’acta 
d’aquesta sessió. Li avançaria que l’assignació és una assignació que fa l’ajuntament 
als grups municipals i als regidors, per tant crec que no es deu poder trametre 
directament a una organització no governamental, a una entitat sense ànim de lucre, 
però tot això són aproximacions una mica al fil de la seva intervenció. 
 
 . REGIDOR SR. VÁZQUEZ-DODERO, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
 
ABANDONAMENT GRUP MUNICIPAL: Bueno, pues lo miramos y en todo caso lo 
haré yo. Gracias. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
ABANDONAMENT GRUP MUNICIPAL: Demà mateix amb el Secretari General 
mirarem legalment quines passes s’han de donar, en tot cas ja li encarrego ara 
formalment al Secretari General que demà al matí examini tots els aspectes que 
poden tenir a veure amb aquesta decisió rellevant que ens acaba d’anunciar en 
aquest moment. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRIGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
 
PASSEIG DEL NARD: Era per a fer un prec referent al passeig del Nard, després 
que ha estat asfaltat amb les últimes obres, resulta que quan hi ha pluges per tots els 
carrers adjacents que són de fang cau terra a la calçada i això comporta que a l’hora 
de passar els cotxes o motocicletes poden relliscar. També és una llàstima donat el 
cas que aquest carrer està acabat d’asfaltar i que es pugui fer malbé ràpidament. 
Crec que per part de l’ajuntament fora bo que miressin de passar les maquinàries 
escaients per poder-ho arreglar. 
 
COSTA DEL GOLF: Una altra qüestió referent a la Costa del Golf. Recordaran vostès 
que farà cosa d’un temps es va demanar que s’arreglés tota la qüestió de la riera, que 
es netegés bé, i les plantes han tornat a créixer de mala manera i per altra banda tot 
d’arbres que es van reposar i aquests arbres s’estan posant malalts. Agrairíem ja que 
estem en un moment també de crisi que en ares a que es pugui tenir la ciutat ben 
mantinguda puguin posar fil a l’agulla en aquest sentit i vagin repassant per exemple 
tot el bosc que hi ha al davant ja que està amb uns matolls impressionants i els arbres 
que han plantat estan mig morts. Després hi ha tota una sèrie de fanals que 
originàriament es veu que havien de portar el globus per poder ser il·luminat, deuen 
haver pres la determinació que tan sols hi ha una part il·luminada doncs que retirin 
tota la instal·lació elèctrica si de cas. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
PASSEIG DEL NARD: Pel que fa a aquest tema intentem anar el més aviat que 
podem amb les màquines un cop s’han produït pluges sobretot tan fortes com les 
d’ahir, que hi ha un moment que són fortes i és cert que com que els carrers del 
voltant no estan encara urbanitzats o repavimentats sempre fa que caigui sorra, o 
sigui que ja intentem tenir-ho present. 
 
COSTA DEL GOLF: Pel que fa a la Costa del Golf és cert que li toca ja el 
manteniment i intentarem fer-ho el més aviat possible. Pel que fa als fanals em 
sembla que alguna vegada ho vaig comentar i si no ho dic ara, i és que quan es va fer 
la urbanització pels motius que fossin es va posar massa llum per l’espai que s’ha 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.09.2009                    pàg. 78 

 
ESBORRANY ACTA 

d’il·luminar, es va considerar que no calien tants fanals i per això es van treure, en 
principi alternatius, segons la lluminària que es creia que feia falta. Sé que fa lleig, ho 
reconeixem, ho sabem, que els pals que sobren s’haurien de treure però és que és 
una despesa molt elevada en aquests moments per l’Ajuntament i quan puguem ho 
traurem, no és que ens haguem oblidat, és que no hem pogut encara fer-ho. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
COSTA DEL GOLF: Prenem nota del seu prec i procedirem a repassar aquella zona. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 
ARRANJAMENT CARRER DIPUTACIÓ: Vull fer un prec d’informació, inicialment 
amb el Sr. Xavier Amador, i després possiblement algú més em contestarà, i ho faig 
com a continuació de la pregunta feta per un veí en el darrer Consell de Districte de la 
Floresta referent als motius de l’arranjament que s’està fent al carrer Diputació. Vostè 
va contestar més o menys, possiblement m’equivoqui en la composició de la frase, 
que l’Ajuntament té la potestat de fer les obres als carrers que cregui convenient o 
necessari, o una cosa similar, i es va donar per acabada la reunió. 
 
 A mi m’han vingut a veure fins aquest moment quatre veïns de la Floresta i 
perquè ho entenguem tots si em permet faré una mica d’història. Fa més o menys un 
any que vostès ja van proposar arranjar aquest carrer amb els diners de lliure 
disposició en un Consell de Districte i es va trobar amb la topada que la totalitat de 
veïns s’hi van oposar perquè ells creien que amb aquests diners hi havia carrers que 
estaven en pitjor situació i necessitaven aquest arranjament. Ara amb els diners del 
FEIL i segons m’informen els veïns vostès sense informar ni consultar al Consell de 
Districte ni a cap grup de treball han tirat endavant les obres amb un cost que puja a 
la quantitat de 263.000 € que era teòricament per arreglar les voreres. La meva 
pregunta va orientada al següent: quin és el verdader motiu o els criteris per arranjar 
el carrer Diputació enlloc d’altres que estaven en pitjor estat?, i en podríem citar uns 
quants com el carrer Pere Planes. Com és que la carpeta del projecte no està al 
Centre Cívic sòcio-sanitari de la Floresta per a la seva consulta?, jo personalment hi 
vaig assistir i no el vaig trobar. Vostès ho van aprovar a la Junta de Govern del dia 18 
de maig passat amb el concepte de “Voreres Diputació de la Floresta d’acord amb un 
informe tècnic per l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en data 27 d’abril”. Donat 
que també s’han canviat algunes conduccions d’aigües negres, segons els veïns, i 
segons aquests també estan soterrant alguna línia elèctrica, és de suposar que 
s’asfaltarà completament el carrer o no? 
 
 En definitiva, la pregunta que es fa és: què s’està fent en aquest carrer?, en 
base a què?, i  per què no s’ha informat ni consensuat amb els veïns?, si us plau li 
demano una resposta a mi o als veïns en el proper Consell de Districte de la Floresta. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
ARRANJAMENT CARRER DIPUTACIÓ: L’obra de les voreres del carrer Diputació 
de la Floresta s’ha fet amb fons FEIL com vostès ja saben, a mi em sona –potser 
estic equivocada- però en algun grup de treball de Serveis Urbans s’havia proposat 
de fer el carrer Diputació. Jo tinc entès –potser estic equivocada- que no es va fer 
perquè pujava molt i no es considerava adequat. Jo personalment he estat en un grup 
de treball de la Floresta en el que es va dir que es farien les obres del carrer de la 
Floresta, sí que va haver una associació, un representant del grup al qui no li 
agradava aquesta opció i n’hi havia d’altres que sí. Hem fet aquesta actuació com 
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hem decidit altres intentant millorar la via urbana que es tractava en aquell moment, 
en algunes del centre ens han felicitat i en d’altres ens han dit que n’haguéssim pogut 
fer d’altres; ho hem intentat fer amb bon criteri. Les obres consisteixen en la 
renovació de les voreres i la repavimentació del carrer; és cert que Sorea ha aprofitat 
per canviar els tubs d’aigua però no hem fet cap actuació dins de les obres FEIL, ni 
d’aigües negres, ni de soterrament de línies, si necessiten més informació ho 
continuem parlant però els criteris han estat com els que hem decidit en d’altres 
carrers del nucli. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA: 
 
ARRANJAMENT CARRER DIPUTACIÓ: Mirarem l’acta d’aquest grup de treball, el 
que sí li puc dic és que les associacions de veïns i la de propietaris són les que s’han 
dirigit a mi i em van dir que ells en cap moment han estat d’acord amb aquest 
arranjament del carrer, per tant jo sí que agrairia que en el pròxim Consell de 
Districte, que segur que es tornarà a fer aquesta pregunta, se’ls hi doni una 
informació perquè segons ells diuen que estan dins d’una foscor de dubtes, i llavors 
la millor forma és donar-los-hi una informació adient. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
ARRANJAMENT CARRER DIPUTACIÓ: No sé què dir-li, aquesta foscor en el grup 
de treball quan jo hi vaig no hi és. Sí que hi va haver discrepància, en el sentit de dir: 
“no sé per què feu aquest carrer”, aquesta va ser la gran discrepància, li vam explicar 
el per què ens semblava que s’havia de fer aquest carrer, hi va haver uns 
representants d’una altra associació que ara no recordo com es diuen que van dir “no 
et queixis, que ens ho facin a la nostra banda”, amb un to supercordial i amigable, no 
entenc per què no m’ho pregunta si tanta discrepància té; em sobta però si de cas ja 
el trucaré i li explicaré jo directament. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
 
PARADES D’AUTOBÚS: Dimecres passat a la Comissió Informativa de Medi 
Ambient i Mobilitat vaig fer una intervenció en el sentit d’una queixa amb aquell to que 
deia abans en Salvador Gausa, una mica més fort, al respecte de les condicions 
d’algunes parades d’autobús a la nostra ciutat. Vaig dir en aquella Comissió 
Informativa que esperava que es fes alguna cosa i que si no estava feta avui faria la 
pregunta amb to determinat, i aquest to, com és obvi, no l’estic fent servir perquè 
resulta que aquest matí, tal com se m’havia expressat, en una parada secundària de 
l’autobús, justament la parada que hi ha davant de l’estació dels Ferrocarrils de la 
Generalitat, que no deu fer servir ningú, hi havia tres plànols amb les línies d’autobús, 
amb tots els horaris i la parada ben neta, i jo que no he estat mai tinent d’alcalde Toni, 
he tingut síndrome de tinent d’alcalde, he pensat que havia servit d’alguna cosa la 
“bronca” de l’altre dia, com pot ser que aquesta parada no tingui ni els horaris!, doncs 
bé, avui estava arreglada, felicitats, ara bé, resulta -i amb això de les xarxes socials i 
del facebook va molt bé- que la parada del carrer Safareig –que si no vaig mal 
encaminat hi passen tres línies d’autobús- la informació que hi ha és A7, B8 i B7, 
aquesta és la informació que hi ha, no sé què vol dir això. Ho dic perquè quan no plou 
i si portes una blackberry o així pots mirar el web de l’ajuntament -suposo perquè no 
ho he provat-, però si plou com que no hi ha marquesina perquè no ens gastem els 
diners que tenim per gastar-nos en marquesines, doncs no pots consultar-ho ni per la 
blackberry ni per res, com que és una parada secundària si volen però que està en un 
lloc cèntric doncs jo demano formalment que posin la informació i posin la 
marquesina, si és que ha de ser per molts anys aquesta parada. En tercer lloc i també 
ho vaig posar al facebook l’altre dia, està bé perquè és una manera de denunciar les 
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coses i en el meu cas ho veuen més de 800 persones, no està malament, la parada 
d’autobús del davant del CAP, la que està en aquell pàrquing, si se li pot dir d’alguna 
manera, que teòricament s’ha d’arreglar aquest any si és que s’acompleix la moció 
que vam aprovar, i allà hi ha marquesina però ni hi ha informació de línies, hi ha unes 
plantes que no són unes plantes de jardí, són males herbes de metre d’alt, i jo no ho 
podria entendre en cap cas però la parada del davant del CAP!, demà passat m’hi 
passaré i la setmana vinent faré alguna cosa per veure si a poc a poc es van 
solucionant les parades encara que sigui a cop d’informativa i a cop de Ple; de 
moment hem aconseguit la parada del davant de l’estació dels Ferrocarrils de la 
Generalitat, que bona cosa és i que segurament demà molta gent ho agrairà. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA):  
 
PARADES D’AUTOBÚS: Està posat des de divendres si no m’equivoco, no des 
d’aquest matí, dissabte al matí ja em van informar que ja estava posat i després ho 
vaig anar a comprovar, és a dir que el cap de setmana ja estava posat. 
 
 Sr. Boix, té tota la raó, ja li vaig dir en la Informativa que moltes de les queixes 
que va plantejar vostè estaven fonamentades, de fet no és excusa, també li vaig dir, 
que segurament una part important era responsabilitat meva, malgrat que jo des de fa 
molt de temps que vinc demanant i exigint moltes de les coses que vostè deia sense 
sortint-me’n massa; aquell dia vaig sortir tan alterada o conscienciada de les 
exposicions que vostè havia fet que d’alguna manera la persona responsable també 
se’n va assabentar i s’ha posat a treballar a una velocitat que feia temps que no 
vèiem. Jo confio en que això també serveixi perquè a partir d’ara aquesta velocitat no 
s’aturi i anem fent moltes coses perquè des de fa temps que intentem realment donar-
li la volta al tema del transport públic de la ciutat, que es noti una millora, s’han fet 
coses, s’han ampliat línies, se n’han posat de noves, s’han millorat rutes i per tant no 
és que no estiguem fent res però sí que és veritat que una de les voluntats que tenim 
importants és guanyar passatge i potser també perquè durant molt de temps 
semblava que la gent que agafava l’autobús era la que l’agafava i no l’havia d’agafar 
més gent, semblava que encara que no hi hagués massa informació els usuaris 
habituals ja la coneixien, i aquesta no és la nostra voluntat, la nostra voluntat és que 
realment cada vegada hi hagi molta més gent que l’agafi, molta més gent que li trobi 
la utilitat i si anem fent coses és important que la informació hi sigui, i aquí hi ha 
també responsabilitat del concessionari que se l’ha d’apretar, que se li ha d’estar a 
sobre per tal que tingui cura de totes aquestes coses que vostè comenta, per tant 
benvinguda sigui la seva aportació que també farà segur que entre tots millorem. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 22,27 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


