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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  
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 
A. REYES I CAMPS 
J. CALDERON I ORTEGA 
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 tres minuts del dia divuit de 
maig 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, 
havent estat excusada l’absència 
del regidor Sr. Romero. 
 

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

 
DESPATX D’OFICI 
 
 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANY ACTA PLE DE DATA 20 
D’ABRIL DE 2009. 
 

- APROVAR per assentiment dels 24 membres electius presents l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 20 d’abril de 2009. 
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE EL POBLE SAHRAUÍ. 
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 Atès que el Sàhara Occidental és un territori situat a la costa occidental 
d’Àfrica, davant  les illes Canàries, al sud de Marroc, nord de Mauritània i a l’oest 
d’Argèlia. Territori del que a finals del s. XIX  Espanya va prendre’n possessió colonial 
i del que se’n van fixar les fronteres el 1900 entre els governs espanyol i francès.  
 
 Atès que el 1958 el Sàhara esdevingué província espanyola i que el 14 de 
desembre de 1960, l’Assemblea General de les Nacions Unides dicta la resolució 
1514 (XV) que conté la Declaració sobre la concessió d’Independència als països i 
pobles colonitzats. 
  
 Atès que el desembre de 1965, l’Assemblea General de l’ONU, demana al 
govern espanyol, com a Potència Administradora, que apliqui immediatament les 
mesures per a l’alliberació colonial del Sàhara.  
 
 Atès que Espanya, encara sota el govern autoritari i antidemocràtic del General 
Franco,  es retirà del Sàhara Occidental el novembre de 1975. Retirada que es duu a 
terme sense solucionar el manament que havia fet l’ONU, i transferint a Marroc i 
Mauritània la condició de Potències administradores segons “l’Acord de Madrid”. Com 
a conseqüència d’aquest acord el Sàhara és ocupat per Marroc, generant l’èxode 
d’una gran part el poble sahrauí a la hamada algeriana, un territori  inhòspit on hi 
viuen des de fa més de 30 anys com a refugiats. 
  
 Atès que l’Assemblea General de l’ONU segueix reafirmant el dret inalienable 
del poble del Sàhara a la lliure determinació i a la independència de conformitat amb 
les disposicions de la Carta de les Nacions Unides i de la Carta de la Unió Africana i 
amb els objectius de la resolució 1514 (XV) de l'Assemblea General, en la que es 
reconeix com a legítima la lluita que lliura el poble sahrauí per a aconseguir l’exercici 
d’aquest dret (75a sessió plenària de 21 de novembre de 1979). 
 
 Atès que l’any 1991, el Front Polisario, representant legítim davant de l'ONU 
del poble sahrauí, abandona la lluita armada. Posicionament que manté actualment, 
apostant per la via pacífica i el diàleg per a solucionar aquest conflicte.  
 
 Atès que l’any 2003 s’arribà a la resolució 1495/2003 del Consell de Seguretat 
de l'ONU, l’anomenat Pla Baker II, en que es contemplava la imposició a les parts si 
fos necessari d’aquest pla i en el que s’establia un període d'autonomia del Sàhara 
Occidental dins del Marroc d'entre quatre i cinc anys, després del qual s’havia de 
celebrar un Referèndum d'Autodeterminació pel qual el poble sahrauí decidiria 
l'estatut final d'aquest territori: país independent o província integrada al Marroc. 
 
 Atès que, el Front Polisario, en un gest d'un alt valor reconegut per la 
Comunitat Internacional, va donar la seva acceptació al mencionat Pla de Pau el juliol 
del 2003. 
 
 Atès que l’any 2004 el govern marroquí continua negant-se a complir totes les 
resolucions i acords signats amb anterioritat, oferint com a única sortida al conflicte la 
proposta d’una autonomia. Posició inamovible i motiu de bloqueig de la 5a ronda de 
negociacions. 
  
 Atès que Espanya, com a antiga potència administradora, continua sense 
concretar vies de  solució a la situació que van deixar els governs franquistes i que  
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“La Comunitat Internacional”, no fa els esforços suficients per a fer complir les 
resolucions i lleis que promulga. 
 
 Atès que s’incompleixen sistemàticament les resolucions de l’ONU per a 
salvaguardar i garantir el dret de la població d’aquests territoris, a disposar en el futur 
dels seus recursos naturals (35/118, d’11 de desembre de 1980; 52/78, de 10 de 
desembre de 1997; 54/91, de 6 de desembre de 1999; 55/147, de 8 de desembre de 
2000; y 56/74, de 10 de desembre de 2001), doncs actualment s’estan extraient i 
explotant els recursos miners i pesquers del Sàhara Occidental per part de Marroc. 
 
 Atès que als territoris ocupats del Sàhara Occidental, s’estan violant els drets 
humans de la població sahrauí de forma sistemàtica, que hi ha hagut nombroses 
detencions i tortures per part dels cossos de seguretat del govern marroquí i que no 
es donen situacions de garantia judicial. 
 
 Atès que a la ciutat existeixen dues entitats que treballen per i amb el poble 
Sahrauí: Sant Cugat amb el Poble Sahrauí i Comitè pels Drets Humans al Sàhara 
Occidental, membres les dues de la Xarxa Solidària. 
 
 Atès que la nostra ciutat rep, des de fa molt anys, a nens i nenes sahrauís en el 
marc del projecte Vacances en Pau i col·labora i dóna suport a projectes que es 
desenvolupen als campaments de refugiats. 
 
 Atès que l’any 2002 es va signar un compromís d’agermanament amb la daira 
de l’Aargub, situada a la wilaya de Dahjla. Compromís que ha estat renovat aquest 
passat més d’abril entre els alcaldes de les dues localitats. 
  
 És per això que es proposa al Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
  
 1r.- Manifestar el seu suport al dret del Poble Sahrauí a decidir sobre 
l'autodeterminació mitjançant un referèndum lliure, democràtic i transparent d’acord 
amb la resolució de l’Assemblea General de les Nacions Unides 1514 (XV)  que 
proclama solemnement la necessitat de posar fi ràpidament i incondicionalment al 
colonialisme en totes les seves formes i manifestacions. 
 
 2n.- Desenvolupar el Protocol d’amistat i agermanament entre la ciutat de Sant 
Cugat i la daira de l’Aargub, signat el passat 25 d’abril de 2009. 
 
 3r.- Garantir el suport en recursos econòmics, materials i humans per a fer 
possible el desenvolupament de projectes de cooperació i humanitaris als 
campaments de refugiats situats a Argèlia. 
 
 4t.- Manifestar la preocupació i rebuig a la repressió exercida per la policia del 
Marroc als territoris del Sàhara Occidental, així com proclamar la necessitat que en 
aquest territori el poble sahrauí pugui exercir el seu dret a la lliure associació, 
expressió, manifestació i el respecte als drets humans i democràtics. 
 
 5è.- Demanem al Govern de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la 
Unió Europea, que defensin i facin possible l’inici dels processos establerts pel Pla de 
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Pau del 12 de juliol de 2003, en la resolució 1495 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides i la realització del referèndum d’autodeterminació. 
 
 6è.- Instar al Govern de l’Estat Espanyol que defensi davant de l'ONU, la UE, la 
Unitat Africana i de totes les Institucions Internacionals de les quals forma part, de 
manera clara i ferma, el dret d'autodeterminació del Poble Sahrauí i que exerceixi el 
paper que li correspon com a antiga potència administradora, adoptant una postura 
activa per a acabar  amb l'última colònia d'Àfrica, el Sàhara Occidental i instar al 
compliment de  les resolucions sobre la conservació dels recursos econòmics del 
poble sahrauí, denunciant aquelles transaccions econòmiques i convenis que es 
realitzen amb El Marroc contràries a aquestes resolucions. 
  
 7è.- Donar coneixement d’aquesta moció al Consolat del Regne del Marroc a 
Barcelona, a la Delegació del Frente Polisario a Barcelona, al Ministeri d’Afers 
Exteriors i Cooperació, als intergrups del Sàhara del Parlament Català, del Congrés 
dels Diputats i del Parlament Europeu, a SCAPS i al Comitè Català pels Drets 
Humans al Sàhara Occidental. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Com ja els hi he anunciat tenim avui la 
satisfacció de comptar entre nosaltres amb la presència del delegat del Front 
Polisario a Catalunya, el Sr. Oualad Moussa que té la paraula en aquest moment. 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. OUALAD MOUSSA, DELEGAT DEL FRENTE POLISARIO 
A CATALUNYA, EN ELS TERMES DE L’ART. 44.2.ll) DEL REGLAMENT 
ORGÀNIC MUNICIPAL. 
 
Buenas tardes a todos, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Sant Cugat, a las 
autoridades de este consistorio, al público presente por habernos invitado a escuchar 
esta moción de apoyo al pueblo saharaui. Valoro que no es la primera moción que 
hace Sant Cugat en apoyo a la causa saharaui y en apoyo a la ayuda humanitaria del 
pueblo saharaui. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles profundamente en el 
nombre del pueblo saharaui, en mi nombre personal, en nombre de todo el 
movimiento solidario y que apoya esta causa, igualmente aprovecho la ocasión para 
felicitar y agradecer la última delegación institucional organizada desde el 
Ayuntamiento de Sant Cugat en visita a los campamentos de refugiados saharauis 
para reconocer y evaluar de nuevo la situación, ya puede ser en todos los ámbitos, 
político, social, económico y de cooperación. Os quiero decir que yo hablo en el 
nombre de 200.000 refugiados, lamentablemente desplazados de manera forzosa a 
causa de una ocupación ilegal de sus propios territorios y en el nombre de otras 
100.000 personas que llevan más de 35 años bajo la ocupación en la parte oeste del 
Sahara Occidental. Estoy hablando de un pueblo prácticamente inofensivo, un pueblo 
pacífico, que sencillamente por el mero hecho de haber reclamado o haber 
reivindicado en un momento determinado en esta historia su independencia, su 
propio signo, su propio territorio, su propio idioma y su propia identidad, fue 
rechazada lamentablemente y fue manipulada sus aspiraciones a la libertad, sus 
aspiraciones a la independencia, todo fue manipulado a causa de otros intereses que 
en aquel entonces nosotros desconocíamos, hoy gracias a Dios por la madurez 
política y por la confrontación y por la lucha de nuestra libertad y nuestra 
independencia hemos logrado llegar a conocer cuales serían los indicadores, cuales 
son los catalizadores que llevaron a esta ocupación a nuestro territorio. Sencillamente 
no puedo añadir más de lo que ha traído la moción, creo que ha sido una moción de 
apoyo muy interesante, un resumen muy interesante del proceso político por el cual 
ha pasado nuestro pueblo. Sencillamente quiero decir que el pueblo saharaui es un 
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pueblo que lucha sencillamente por tener un propio oxigeno, su propia libertad, nada 
más, no es que estemos en contra de la existencia del Reino de Marruecos, ni 
estamos en contra de cualquier fuerza política en la región, sencillamente queremos 
que se nos respeten los límites naturales y los límites heredados del colonialismo y 
de nuestras propias fronteras, por ello el pueblo saharaui está más que nunca 
decidido a seguir luchando por esta libertad, cueste lo que cueste nuestra libertad a 
cambio de nada, no podemos ya renunciar, lamentablemente desde hace más de un 
año están bloqueadas el esfuerzo de las Naciones Unidas llevado a cabo para 
desbloquear la situación y llegar a una solución política, está bloqueada por el Reino 
de Marruecos que no entra con esta voluntad política de desbloquear y encontrar una 
solución al conflicto. Nosotros más que nunca estamos decididos a seguir luchando 
por esta libertad y por esta independencia porque consideramos que nos 
corresponde, es nuestro derecho, es un derecho legítimo del cual no podemos 
renunciar. Hoy por hoy nos ofrecen una autonomía, una autonomía en la que 
consideramos no es la solución política al conflicto, no es la solución definitiva al 
conflicto como pueblo pequeño, como pueblo que llevamos 35 años luchando, 
tenemos en el horizonte varios conflictos que se ha intentado solucionar, no a través 
de la voluntad de los pueblos y que ha perdurado hasta hoy día y el conflicto sigue, y 
no han podido paralizar realmente la catástrofe en nuestros pueblos, por lo cual 
nuestra experiencia no es pasar por este puente, este puente que no lleva a la 
libertad de nuestro pueblo no lo aceptamos bajo ningún concepto; lo aceptamos 
únicamente con un referéndum y una desocupación de nuestro territorio de manera 
legal y con observadores internacionales donde se pueda realmente implantar la 
legalidad internacional y el respeto a los derechos humanos en todo el mundo; 
igualmente desde aquí llamamos al Estado democrático de España, a todas las 
fuerzas democráticas, a todos los partidos políticos que realmente han de intervenir 
en buscarle y darle un final al drama del pueblo saharaui. El pueblo saharaui no es un 
pueblo que vive a base de mendigar, nuestra problemática no es esta, tenemos un 
basto territorio y grandes recursos naturales por el cual nuestra situación es una 
situación política y mientras no se le encuentre una solución política el conflicto 
saharaui perdurará y seguiremos luchando por esta causa que creemos en ella y que 
gracias a ella nos alimenta, es nuestro único alimento este fervor revolucionario que 
llevamos dentro, esta ansiedad de nuestra propia libertad, esta ansiedad de 
desocupar a los ocupantes de nuestros territorios es nuestro único fin. Muchísimas 
gracias una vez más por esta oportunidad de este Consistorio respetable de Sant 
Cugat y os deseo suerte a todos. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies de nou Oualad per la seva presència 
avui aquí, també per les seves paraules. Li volia agrair un cop més la magnífica 
acollida que el seu poble i vostè personalment van donar a la delegació de Sant 
Cugat del Vallès i li reitero un cop més com deia la moció el compromís de la nostra 
ciutat amb el poble sahrauí, amb la seva causa i òbviament el nostre compromís no 
només polític sinó també humanitari. 
 
 El punt següent de l’ordre del dia és l’antic punt novè que era la moció del grup 
municipal d’Esquerra pel respecte dels drets humans a Colòmbia que té el caràcter 
de Declaració Institucional pel suport de tot el consistori. Per la seva lectura té la 
paraula el Sr. Toni Ramon. 
 
 2 bis.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PEL RESPECTE DELS DRETS 
HUMANS A COLÒMBIA. 
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 Ja fa més de 40 anys que Colòmbia està patint un conflicte armat. No només 
és una “guerra contra el terrorisme” o una “guerra contra les drogues”, sinó una real, 
crònica i quotidiana crisi de drets humans, en la què la població civil continua sent la 
víctima principal dels abusos i les violacions de drets humans perpetrats per totes les 
parts del conflicte, ja siguin els grups paramilitars en convivència amb les forces de 
seguretat o els grups guerrillers. Més de 70.000 persones, la majoria civils, han mort 
a conseqüència de les hostilitats. El conflicte ha provocat entre 3 i 4 milions de 
persones desplaçades, entre 15.000 i 30.000 han sigut víctimes de desaparicions 
forçades des de l’inici del conflicte, mentre que 20.000 persones han sigut 
segrestades en els últims 10 anys. 
 
 El procés de Justícia i Pau que regula la desmobilització de grups armats 
impulsat pel govern de Colòmbia segueix sense complir les normes internacionals de 
drets humans sobre la veritat, justícia i reparació. A més, ha contribuït a la 
consolidació de la impunitat, sense que hagi donant lloc a una veritable 
desmobilització dels grups paramilitars. 
 
 Per aquests motius, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: 
 
- Expressa la seva preocupació per la crisi de drets humans a Colòmbia, en la que la 

població civil segueix sent la més afectada pels abusos i violacions de drets 
humans, especialment les comunitats indígenes, afrodescendents i camperoles. 
Moltes d’aquestes comunitats viuen en terres d’interès econòmic i estratègic per a 
les diferents parts en el conflicte. 

 
- Demana al govern colombià que reconegui públicament l’existència d’un conflicte 

armat intern i que compleixi amb la seva obligació d’observar i defensar la llei, de 
respectar, protegir i fer realitat els drets humans i de garantir a totes les víctimes 
l’obtenció de justícia i reparació. A més a més, que apliqui plenament i amb 
promptitud les recomanacions sobre drets humans dels òrgans de les Nacions 
Unides i de la Comissió Interamericana de Drets Humans. 

 
- Sol·licita al govern d’Espanya que no financi ni doni suport polític a projectes que 

es duen a terme en el marc del procés de Justícia i Pau que serveixin per agreujar 
la impunitat. 

 
- Sol·licita al govern d’Espanya que suspengui l’enviament d’ajut i material militar a 

les forces armades colombianes fins que s’hagi aplicat plenament les 
recomanacions de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans, de 
tal manera que no hi hagi risc de que l’ajut o el material militar siguin utilitzats en 
violacions dels drets humans. 

 
 L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès posarà aquesta Declaració a 
coneixement de l’Excm. Sr. president de la República de Colòmbia, el Sr. ministre de 
Relacions Exteriors de la República de Colòmbia, el Sr. Fiscal General de la Nació de 
la República de Colòmbia, als representants diplomàtics de Colòmbia acreditats a 
Espanya i al ministre d’Afers Exteriors i Cooperació espanyol. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Agrair a Amnistia Internacional que ens fes arribar a tots els grups aquesta proposta i 
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agrair també als grups que han donat suport perquè pugui esdevenir una moció 
institucional. 
 
 (En aquests moments el regidor dóna lectura a la moció). 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
 3.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER TAL DE FER FRONT 
AL DESCENS DELS INGRESSOS PER PATROCINI DE LES ENTITATS DE SANT 
CUGAT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI ECONÒMICA. 
 
 Les entitats socials i esportives de Sant Cugat del Vallès pateixen també els 
efectes de la crisi econòmica. Des de finals de l’any 2008 són nombroses les 
associacions de tot tipus de la ciutat que han vist com els seus ingressos per patrocini 
disminuïen. Aquesta situació és conseqüència directa del moment de dificultat per la 
que travessen empreses amb una llarga i important tradició en l’exercici d’una 
responsabilitat social al nostre municipi.   
 
 La col·laboració públic-privada és una pràctica fortament arrelada en els països 
de tradició anglosaxona però encara incipient a casa nostra. Tot i això, en els darrers 
anys, s’han realitzat experiències de col·laboració que cal valorar com a altament 
positives. En moments de crisi econòmica és responsabilitat pública vetllar, a través 
de tots els instruments i incentius, que aquest cúmul d’iniciatives i bones pràctiques 
no es perdin. 
 
 Constatem que el propi Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha patit en pròpia 
pell aquesta situació de reducció de les aportacions privades. Volem manifestar, en 
aquest moment de dificultat pel teixit social de la ciutat, que som contraris a una 
gestió individual i sols en funció del propi interès i que per contra pensem que cal 
exercir amb rotunditat una funció de lideratge públic i una gestió global del problema. 
Som plenament conscients que la cohesió social sols és possible amb entitats i 
associacions que puguin desenvolupar amb normalitat la seva funció social i 
educativa. 
 
 Som conscients que les polítiques públiques d’estímul del mecenatge i el 
patrocini són un camp encara per explorar des del món local, i són pocs els punts de 
referència. Per aquest motiu volem actuar amb una actitud innovadora i des de 
diferents àmbits de la gestió: comunicació i marketing, polítiques socials o polítiques 
d’incentiu econòmic o fiscal.  
 
 Aquesta línia d’actuació municipal és evidentment complementària i plenament 
respectuosa amb aquella que lliurement desenvolupin les entitats per compte propi. 
Per dir-ho clar volem ser un ajut o suport però en cap cas intervenir o interferir en les 
entitats de la ciutat. 
 
 Per tot això proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 Primer.- Establir per part de l’administració municipal un llistat complet 
d’aquelles activitats o entitats que hagin vist reduïdes les aportacions en concepte de 
patrocini a la ciutat i quantificar-ne la seva repercussió. 
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 Segon.- Establir des de l’administració municipal i amb la col·laboració d’agents 
privats  una línia de suport i formació a les entitats i associacions per fer més eficaç la 
relació amb les empreses. 
 
 Tercer.- Acordar en el proper ple municipal de maig de 2009 i a proposta de la 
comissió Informativa d’Economia mesures d’incentiu extraordinàries per aquelles 
empreses de la ciutat que aquest any 2009 col·laborin a finançar activitats o 
estableixin concerts amb entitats i associacions.  
 
 Quart.- Establir els criteris tècnics, funcions i el marc administratiu d’una oficina 
municipal per estimular el mecenatge a nivell local. 
 
 Cinquè.- Acordar amb els mitjans de comunicació de titularitat municipal i 
aquells subjectes a finançament públic mitjançant conveni donar difusió a les 
iniciatives de col·laboració públic –privada del municipi. 
 
 Sisè.- Donar difusió d’aquesta moció a totes les entitats del municipi i establir 
un procés per tal de recollir les seves idees o suggeriments. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. RODA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Després de retirar aquesta moció el passat Ple per demanda expressa de la Junta de 
Portaveus del grup municipal de CiU per intentar consensuar un text definitiu i no tenir 
proposta alternativa a la qual cosa es va comprometre l’equip de govern, tornem a 
insistir i presentar perquè creiem que s’ha de donar resposta a les entitats que d’una 
manera o altra estan patint la crisi financera. Nosaltres creiem que no és de rebut el 
no haver contestat tal i com es va comprometre l’equip de govern, i per tant nosaltres 
la tornem a presentar. 
 
 El nostre grup sempre ha estat dintre les possibilitats reals i físiques en que ens 
permet el nostre temps d’atendre a totes i cadascuna de les entitats, culturals, socials 
o esportives de la nostra ciutat, copsant les necessitats que tenen en el seu 
funcionament ordinari, en el dia a dia i en el que creiem que s’ha de donar eines pel 
seu funcionament, perquè la il·lusió està sobradament demostrada en la seva actitud 
molts cops altruista i de voluntariat que no hem de deixar que decaigui, sabem que no 
només amb el finançament funcionen les coses i que un ajut puntual per aquelles 
entitats que esperaven un suport de les empreses i comerços de la nostra ciutat se’ls 
hi doni resposta alternativa a contactes, gestió i avals a través del nostre ajuntament. 
Ja que tenim una institució de pedagogia empresarial a casa nostra seria bo 
promoure accions pedagògiques que vagin encaminades en aquesta necessària 
acció de mecenatge i de la responsabilitat social que representen els ajuts de les 
empreses i comerços per a les entitats de la nostra ciutat. 
 
 Per altra banda tenim exemples lloables d’empreses i comerços de Sant Cugat 
amb el seu compromís de fer costat i col·laboren a mantenir i crear una important 
societat civil a casa nostra. Per tant creiem que aquesta moció té la virtut de fer 
aportació i ser eina de resposta de l’administració pública de la nostra ciutat, a 
conservar i cuidar les nostres entitats i fomentar l’associacionisme i que no té altra 
intenció que la de fer ciutat, per tant entenem que serà fàcil que donin la seva 
aprovació. 
 

Cada ciutat pot ser una altra 
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Cada ciudad puede ser otra 
cuando el amor la transfigura 
cada ciudad puede ser tantas 
como amorosos la recorren 
 
El amor pasa por los parques 
casi sin verlos amándolos 
entre la fiesta de los pájaros 
y la homilía de los pinos 
 
Cada ciudad puede ser otra 
cuando el amor pinta los muros 
y de los rostros que atardecen 
uno es el rostro del amor 
 
Y el amor viene y va y regresa 
y la ciudad es el testigo 
de sus abrazos y crepúsculos 
de sus bonanzas y aguaceros 
 
Y si el amor se va y no vuelve 
la ciudad carga con su otoño 
ya que le quedan sólo el duelo 
y las estatuas del amo 
 
 M’he permès fer un homenatge a Mario Benedetti, poeta i escriptor intel·lectual, 
també pensador del nostre temps, compromès en la lluita contra les dictadures 
militars i feixistes de Sudamèrica, i que amb els seus poemes d’un realisme social i 
colpidor i sentit ajuden a entendre d’una manera més fàcil la mort, la vida i la ciutat. 
 
 I a Carlos Castilla del Pino, assagista, psicòleg i neuròleg, pensador del nostre 
temps, que va influenciar a crear consciència d’esquerres en aquest país. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Anunciar que la meva intervenció serà molt més prosaica, però primer de tot lamentar 
que després d’un mes que el grup Socialista ha deixat la moció sobre la taula no hagi 
pogut esdevenir una moció institucional, segurament per desinterès i per deixadesa 
de l’equip de govern. 
 
 Primer de tot mostrar la preocupació del nostre grup municipal per la qüestió 
que ens està plantejant la moció, la baixada dels ingressos de les entitats del nostre 
tercer sector a conseqüència d’aquesta crisi econòmica. El nostre grup, com d’altres, 
va donar suport als pressupostos d’aquest ajuntament, entre d’altres motius per evitar 
la baixada de les partides de subvencions per garantir-ne com a mínim el que era 
igualar-ho amb el que era l’augment de l’IPC. 
 
 És una prioritat per Esquerra Republicana el treball conjunt i el suport a les 
entitats del tercer sector, així ho demostrava la moció del Ple passat on demanàvem 
la creació d’un centre de cultura tradicional i popular a Sant Cugat que va comptar 
amb el suport de tots els grups polítics i que en aquest àmbit de la cultura tradicional i 
popular ja contemplava el que era el suport i l’assessorament a les entitats locals pel 
que fa a la recerca de finançament tant amb fons públics com a fons privats. El nostre 
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ajuntament ens ha demostrat que té la capacitat d’aconseguir mecenatges i 
d’aconseguir finançament d’empreses privades de la ciutat, ho hem vist a través dels 
patrocinis del Teatre-Auditori, dels patrocinis en el Santcugatribuna, per tant creiem 
que si la voluntat política del nostre equip de govern, de Convergència i Unió, és 
donar suport al tercer sector de la ciutat, entenem que té a les seves mans la 
possibilitat d’aconseguir aquest finançament provinent del mecenatge. 
 
 Per tant, com no pot ser d’una altra manera, donarem suport a la moció donant 
d’una manera molt i molt explícita el suport al que és el nostre tercer sector. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Sap greu que quan et poses a mirar amb deteniment els acords d’una 
moció i veus que no es demana res que suposi una despesa per part de l’Ajuntament 
sinó que és un ajut per intentar que aquelles entitats que tots sabem que 
desenvolupen una tasca molt important com poden ser les entitats esportives o les 
entitats culturals i que el que es mira és intentar aconseguir uns patrocinis i a canvi 
que aquests patrocinis per part de les empreses que ho fessin tinguessin unes 
desgravacions fiscals, sembla mentida que per part de l’equip de govern no vulgui 
posar una mica de fil a l’agulla en aquest sentit. Nosaltres considerem que el fer ciutat 
no és tan sols estar governant des de Convergència i Unió sinó que és agafar 
aquelles iniciatives bones que malauradament a vegades no se’ls hi acut a l’equip de 
govern i també ens pot saber greu que se’ns hagués pogut acudir a nosaltres perquè 
quan vam estar en equip de govern nosaltres vam aconseguir bastants patrocinis per 
entitats esportives a la nostra ciutat. Crec que per part de l’equip de govern, encara 
que ara ja fa un mes que es va deixar sobre la taula, crec que s’ho podrien tornar a 
replantejar i mirar d’intentar reconduir aquesta moció, si més no encara que avui a 
través dels vots de vostès quedi desestimada, mirar d’intentar posar-nos a treballar 
tots una mica plegats per intentar aconseguir que les entitats de la nostra ciutat no es 
quedin en aquests moments amb aquest desfasament que tenen. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Des d’Iniciativa valorem molt positivament la moció que han presentat els companys 
del Grup Socialista i lamentem que després d’un mes de deixar sobre la taula aquesta 
moció l’equip de govern no s’hagi assegut a negociar el contingut d’aquesta moció i el 
contingut d’aquesta proposta que creiem que és molt important. Creiem que és 
important perquè va en la línia del que nosaltres vam acordar en el pressupost 
d’aquest any, que era que aquelles entitats que per qualsevol motiu i davant d’aquest 
context econòmic tinguessin una situació de dificultat, poguessin acollir-se a una 
bossa específica en el pressupost per poder fer aquesta activitat. Aquesta moció el 
que fa és complementar aquesta primera via, implica també a les empreses i al sector 
privat a intentar esponsoritzar i subvencionar les activitats de les entitats. Vostès 
tenen experiència, han aconseguit espònsors molt importants en qüestions com 
l’Auditori que abans comentava el Toni Ramon, o el Santcugatribuna, d’aquelles 
activitats que des de l’oposició sempre titllem de política d’aparador, de marca de 
Sant Cugat, i des d’aquí els encoratgem a que quina millor manera de treballar per la 
ciutat i per la marca de Sant Cugat i per un Sant Cugat com és que un teixit associatiu 
fort i que pugui ser abanderat d’una ciutadania totalment compromesa i que es tiri 
endavant. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. ESCURA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CiU: Tot i que la moció només esmenta entitats socials i esportives suposo que 
també inclou les culturals Sr. Roda. D’entrada discreparíem de la consideració que 
vostès fan en el pròleg de la moció pel que fa a que cal fer una gestió global del 
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problema, de fet no es pot homogeneïtzar i unificar tot el món associatiu i vostès ho 
saben, totes les entitats no són iguals, el cafè per a tots en aquest cas i aquí tampoc 
no serveix, i menys en època de restriccions. Els governs estatals sabem que les 
passen magres per ajudar el món empresarial, perquè saben que hi ha qui s’ho 
mereix i en canvi qui no tant. Les males pràctiques en tots els àmbits tenen nom i 
cognoms però es fa difícil fer la tria quan es gestionen magnituds macroeconòmiques. 
En el món local en canvi ho tenim millor, això és cert, podem filar més prim, els 
ajuntaments, el teixit social i associatiu local, tots plegats, podem saber qui en treu un 
bon profit dels recursos públics, en benefici de la ciutat, i qui no tant. 
 
 De fet pel que fa a la primera proposta concreta que vostès fan sobre fer la 
llista completa d’activitats o entitats que hagin vist reduïdes les aportacions, 
francament Cultura no té totes les dades de les subvencions que algunes entitats 
puguin rebre d’altres institucions que no siguin l’Ajuntament de Sant Cugat o de 
patrocinadors particulars. També val la pena deixar clar que l’entitat que potser ha 
patit més aquesta reducció d’ingressos, tant en termes absoluts com relatius, és el 
propi ajuntament, i això sovint s’oblida. Tots vostès també saben que l’àrea de Cultura 
ha vist reduït una mica el seu pressupost aquest any respecte l’any anterior però que 
tot i així s’ha fet un gran esforç per preservar per aquest any la mateixa partida que 
per a subvencions teníem l’any anterior, és més, l’elaboració i l’acord de 
pressupostos d’aquest any van incloure aquella partida dels 35.000 € pactada amb 
Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya per aquells casos especials que 
calgui preservar una activitat que és víctima d’un impacte de la crisi, però això tenint 
en compte que a més a més cada any venen noves entitats i nous projectes i alguns 
d’ells molt i molt interessants. 
 
 Pel segon punt que vostès proposen pel que fa a la línia de suport i formació a 
les entitats, jo els hi hagi de dir amb tota franquesa que el servei de Cultura fa temps 
que fa l’esforç d’oferir el suport i assistència a les entitats que ho demanen, 
assessorament tècnic administratiu per la sol·licitud de subvencions i no hem deixat 
d’assessorar mai a ningú que ho hagi demanat. Pel que fa a establir una línia de 
suport i formació a les entitats no tenim recursos humans ni financers per anar més 
enllà d’això que fem. 
 
 Pel que fa al tercer punt, vostès parlen de mesures d’incentiu extraordinàries 
per empreses de la ciutat que puguin patrocinar a entitats. A mi em consta l’esforç 
dels nostres responsables d’economia per ajudar al propi teixit empresarial de la 
ciutat, per reduir al màxim la pèrdua de llocs de treball. Proposar que l’ajuntament 
implementi mesures d’incentiu extraordinàries perquè aquestes empreses patrocinin 
entitats de la ciutat, fins a on jo arribo, amb dret a llei, no es pot aplicar per exemple 
desgravacions fiscals, a menys que els seus grups polítics ajudin a canviar aquestes 
lleis que regulen aquest aspecte, es fa el que bonament es pot però trepitjant de peus 
a terra potser en l’actual situació, en l’actual context de crisi, té preferència potser 
mirar de salvar al salvador, no em refereixo al responsable del grup polític, 
evidentment, per tal que aquest pugui començar a salvar a tercers, i si ens 
equivoquem potser en les prioritats correm el risc de perdre a uns i als altres. 
 
 Pel que fa al quart punt vostès parlen de crear o establir les funcions i el marc 
administratiu d’una oficina municipal per estimular el mecenatge a nivell local; de fet 
aquesta funció ja la fa Economia amb col·laboració amb altres àrees però no ens 
poden demanar seriosament que creem noves estructures, no podem seguir -parlant 
clar- la via extremenya i arribar a duplicar l’estructura funcionarial existent, entre altres 
coses perquè no tenim cap comunitat que ens subvencioni això. Les entitats parlant 
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clarament no estan desassistides, per exemple les de l’àmbit sociosanitari han vist 
actualitzades les aportacions amb l’increment de l’IPC, i a Cultura ja s’ha esmentat, 
mantenim el volum de subvencions de l’any passat i fent enginyeria financera 
logística, sobretot a través d’infraestructures, optimitzant els costos, per poder-ho 
quadrar precisament amb la reducció real del pressupost, i això ens obliga a ser molt i 
molt més exigents. Per què?, doncs perquè com també he dit cada any es presenten 
noves entitats, cada any nous projectes, alguns dels quals mereixen, si més no, ser 
considerats, la qüestió aleshores és en detriment de qui?, qui s’ho mereix més?, cal 
avaluar-ne la projecció i l’interès ciutadà, és evident, com?, doncs a través de les 
ponderacions i assessorament del Consell de Cultura que ja va començar a fer l’any 
passat a través fins i tot de les aportacions que vostès vulguin i puguin fer, nosaltres 
estem oberts, no podria ser d’altra manera, i també és cert que des del món cultural i 
artístic de vegades no es té en compte una cosa tan prosaica i tan poc artística com 
és l’actual limitació de recursos, potser és millor que sigui així per no coartar la 
creativitat, però en canvi l’ajuntament sí que té l’obligació de gestionar amb la màxima 
transparència i eficàcia els recursos públics disponibles de tots els contribuents. 
 
 Malauradament doncs els hi haig de dir que en la moció que vostès presenten 
hi ha massa punts de discrepància com per poder-la fer nostra, i és per això que no hi 
votarem a favor, i d’això si us plau no en treguin un titular de que no ajudem a les 
entitats perquè saben que no és així, les xifres i la realitat cultural del dia a dia de la 
nostra ciutat i els seus protagonistes en són testimonis. 
 
 . REGIDOR SR. RODA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Gràcies al Sr. Escura pel seu compliment dit d’un text prou elaborat, però el que a mi 
m’estranya és que de les coses que ha dit de tots els punts que nosaltres portàvem, 
pràcticament n’hi ha molts en que hi estan d’acord, i per tant a mi m’estranya que no 
sigui una moció prou votable pel seu grup. També ens ha estranyat molt que no 
tinguéssim una resposta, nosaltres la vam retirar en el seu moment, per tant com que 
la vam retirar en el seu moment nosaltres esperàvem una resposta en positiu, 
podríem estar d’acord en intentar canviar alguns punts que poguéssiu estar en 
desacord, per tant el que no enteníem era per què no hi havia aquesta resposta. Les 
entitats crec que es mereixen una atenció especial sobre aquest tema, hi ha moltes 
entitats que depenen no solament dels recursos de l’ajuntament sinó dels recursos 
també dels comerços i de les empreses de Sant Cugat, i nosaltres la nostra intenció 
bàsicament era recolzar, apadrinar aquestes entitats en un moment determinat en 
que elles no podien fer el pas amb les empreses d’aquí Sant Cugat, per tant era una 
moció totalment molt light des de la perspectiva que poguéssim entendre’ns. Jo no 
entenc aquesta situació de –i no m’agrada dir la paraula- prepotència que l’equip de 
govern moltes vegades gestiona potser inconscientment, a mi em dóna la sensació 
que aquesta majoria absoluta moltes vegades la utilitzen malament, i per tant les 
aportacions que fa l’oposició penso que són aportacions interessants i que cal 
escoltar-les, les entitats ho agrairan i nosaltres no farem cap titular d’aquesta posició 
de la negativa a la nostra moció, per tant nosaltres agraïm a tots els altres grups que 
ens donin aquest suport i que ens hagin entès aquesta moció d’una manera totalment 
innocent. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      11 (PSC, ICV-EUiA, PP i ERC) 
Vots en contra:  13 (CiU) 
Abstencions:        0 
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 4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER TAL QUE 
L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS MILLORI EL SISTEMA DE 
COMUNICACIÓ DE LES SENTÈNCIES JUDICIALS. 
 
 El passat mes d’abril de 2009 es va fer pública la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 425/2009 en la qual es dictaminava: “anular por no 
ser conforme a derecho el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Sant Cugat del 
Vallès de 14 d’abril de 2004 que desestima las alegaciones formuladas y aprueba 
definitivamente el presupuesto municipal para 2004”. 
 
 Aquesta sentència judicial posa sobre la taula una sèrie de defectes formals i 
de procediment en l’elaboració del pressupost municipal que cal corregir d’immediat.  
 
 Més enllà de la sentència resulta també necessari millorar el sistema de 
comunicació i informació de les sentències judicials al consistori. Cal remarcar que 
quan una sentència es pronuncia sobre un acord de Ple s’ha de garantir la 
comunicació als diferents grups municipals en el mateix moment de la seva 
notificació. 
 
 D’altra banda, en les actes de la Junta de Govern s’hi recullen actuacions o 
donar compte de sentències judicials d’una forma que resulta poc transparent als 
grups que tenen per llei encomanat el seguiment i control de l’acció de govern.  
 
 Per tot això el ple municipal acorda: 
 
 Primer- Adoptar el compromís per part de l’equip de govern i l’Alcalde de 
comunicar el mateix dia que es notifiquin les sentències judicials als grups de 
l’oposició en les quals es pronunciï sobre acords plenaris.  
 
 Segon.- Incorporar en l’ordre del dia del Ple un punt per tal de donar compte de 
les sentències rebudes. 
 
 Tercer.- Establir, en el termini màxim d’un mes, un nou procediment i 
mecanisme d’informació i consulta de la resta de sentències judicials que resulti 
transparent per als grups de l’oposició. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Presentaré la moció que té dos objectius: 
 
 El primer és millorar el sistema d’informació de les sentències judicials als 
membres del consistori. D’una forma especial aquelles sentències judicials que 
tinguin a veure amb acords presos en aquesta sala. Crec de tot sentit comú i un dret 
que els regidors i regidores de l’oposició tinguem en un temps ajustat i amb total 
transparència les resolucions judicials sobre aquells temes sobre els que hem hagut 
de posicionar-nos i votar prèviament. No crec que calgui fer moltes notes jurídiques 
sobre això. Li asseguro que en tenim tot el dret. 
 
 En segon lloc tractar de forma específica la comunicació de la darrera 
sentència judicial sobre l’anul·lació de l’acord d’aprovació del pressupost 2004 i les 
declaracions de l’Alcalde que deia literalment: “El PSC haurà d’explicar el fil directe 
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que té amb Nuñez y Navarro”. Doncs bé li explicarem i li demanarem també a vostè 
que s’expliqui. Naturalment si vol, amb tot respecte a la seva llibertat. 
 
 La realitat és que a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès els grups de 
l’oposició no tenim una garantia de rebre totes aquelles sentències judicials sobre 
aquells temes que hem hagut de votar prèviament en aquesta sala, i això a mi 
particularment em sap greu.  Nosaltres regidors i regidores d’oposició que formem el 
Ple no som informats d’aquelles sentències que afecten a acords de Ple. 
 
 Posem tres exemples d’aquest mateix mandat: 
 
• Vam tenir coneixement d’una dació de compte al Ple d’una primera sentència que 

anul·lava de ple dret les contribucions especials de Mira-sol però no pas d’una 
segona sentència, tal i com va dir el portaveu del grup municipal d’ICV a la Junta 
de portaveus. Aquesta segona sentència fa mesos que ens consta que la tenen. 

 
• En cap cas se’ns ha comunicat ni donat compte de les sentències judicials 

referents al cas de la Costa del Golf tot i que ha estat un tema votat en aquesta 
sala. A les comissions informatives i al mateix Ple la portaveu del PP els ha d’anar 
preguntant si ha arribat ja una sentència del Tribunal Constitucional. Per cert els ha 
arribat, o no els ha arribat aquesta sentència? 

 
• Els grups de l’oposició hem tingut coneixement, no sé si vostès també, de la 

sentència del Suprem sobre el segon PAU de Torre Negra a través de la 
informació recollida a Cugat.cat. Avui per cert no hi ha dació de compte d’aquest 
punt en aquest Ple com seria preceptiu.  

 
 Hem fet un buidat dels ordres del dia del Ple d’aquest mandat. S’ha donat 
compte de 5 sentències judicials en dos anys. Evidentment n’hi hagut moltes més que 
no s’ha donat compte. 
 
 Davant d’això la seva resposta és una nota jurídica del Secretari en que 
s’expliquen els drets i deures dels regidors en el referent a la informació i 
documentació municipal. Ens explica com haurien de ser les coses, però no com són 
en realitat. I saben vostès perfectament que hi ha distància entre “l’hauria de ser” i 
“com són en realitat” les coses. La realitat és que hi ha temes sobre els que tenim 
dret a rebre informació i no la rebem. 
 
 Bé, entrem en la comunicació de la sentència sobre l’anul·lació de l’acord 
d’aprovació del pressupost del 2004.  
 
 Jo no li penso explicar a vostè Sr. Alcalde com he obtingut la sentència judicial 
perquè no en tinc cap obligació. Com vostè tampoc en té cap de tornar-me la trucada 
que li vaig fer dimarts 21 d’abril, a les 18,15 h., quan en vaig tenir coneixement dos 
dies abans de fer una roda de premsa. Ni vostè ni jo en tenim obligació. 
 
 Sols li diré una cosa perquè quedi clara. A la vida hi ha coses que un no busca, 
que se les troba o que li donen encara que no les hagi demanat. Punt i final respecte 
a com el PSC obté la sentència. 
 
 La seva resposta: “El PSC haurà d’explicar el fil directe que té amb Nuñez y 
Navarro”. Li dic amb sinceritat i mirant-li directament als ulls: és indigne del seu 
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càrrec. Vostè no té cap dret a llançar frases amb calculada ambigüitat ni insinuacions. 
Suposo que queda clar! 
 
 Miri, li dic de la forma més directe que sé. Aquest regidor i el seu grup 
municipal de fil directe amb promotors immobiliaris es diguin Nuñez y Navarro o 
qualsevol altre, cap ni un, de fil directe cap ni un. Nosaltres cap ni un! 
 
 Si la seva insinuació de fil directe té a veure amb que no està satisfet amb el 
Govern de la Generalitat o el Conseller Nadal en particular, digui-li a ell. Expliqui-ho a 
la ciutat amb tota claredat sense ambigüitats calculades ni insinuacions. Nosaltres 
com a grup municipal que hem ajudat a construir el consens polític necessari sobre 
Torre Negra no li permetem cap mena de tripijoc per fer cortines de fum sobre els 
seus errors. 
  
 Aquesta moció diu el Secretari en la seva nota que no creu que sigui 
necessària la seva aprovació perquè diu que segons la llei i el ROM ja tenim tots els 
drets d’informació. El cert és que segons la llei i el ROM sí que els tenim, en la realitat 
no. 
 
 Aquest grup municipal hagués apreciat una actitud del govern municipal de 
canviar i fer més transparent als grups municipals el dret a tenir informació sobre les 
sentències judicials. El que no aconseguirem ben segur amb la situació de majoria 
absoluta és que canviïn d’actitud a través d’una moció. A l’igual de la moció de 
transparència del darrer ple, deu ser que no hi ha res a millorar, en tot cas nosaltres 
mantenim la moció però depèn de vostès fer-ho o no fer-ho. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Nosaltres ens limitarem a parlar simplement de l’enunciat del que diu la moció que és 
millorar el sistema de comunicació de les sentències judicials. Des del Grup 
d’Esquerra creiem moltíssim que la democràcia és un sistema finalista en el qual la 
participació dels ciutadans esdevé forma de relacions entre Govern i oposició. 
D’alguna manera la realitat social, la realitat cívica, esdevé una qüestió formal per la 
qual cosa la majoria de ciutadans es veuen representats amb les seves inquietuds i 
les seves maneres d’entendre la ciutat en el que és el joc de les institucions; en 
aquest joc de les institucions és absolutament vital que hi hagi absoluta participació i 
absoluta transparència. En l’informe que se’ns ha enviat del Sr. Secretari queda clar i 
meridià que a aquesta informació s’hi té dret, en molts casos evidentment la tenim 
però la problemàtica que dóna a entendre la moció i la realitat com hem vist en la 
moció d’abans, és el temps en el que succeeixen les coses, i aquest portaveu ha de 
dir que m’he assabentat de sentències perquè m’han trucat de la Ràdio per demanar-
me la meva opinió, i això no pot ser. Això no pot ser perquè no tan sols em deixa en 
indefensió a mi, que això no tindria cap mena d’importància, sinó que deixa en 
indefensió a tots els ciutadans que jo represento i que la resta de portaveus i regidors 
representem, ens deixa sense opinió en aquell moment ni posició davant d’un fet que 
pot ser greu per la nostra ciutat com pot ser una sentència que ens vagi en contra. 
Per tant, com a respecte primer a la llei i, segon, a tots els ciutadans que nosaltres 
representem, nosaltres sí que demanaríem que si bé en el moment mateix que es 
produeixi una sentència no es tingui la sentència físicament, sí que s’hauria de 
comunicar amb la màxima urgència als representants dels ciutadans, sobretot quan 
aquests representants han donat el seu suport en el Ple municipal, per tant votarem a 
favor de la moció. 
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 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Nosaltres també donarem suport a aquesta moció si més no ens sorprèn 
un mica que la nota que ha fet l’Interventor ja diu amb escreix els drets que tenim els 
regidors per poder ser informats i per part de l’equip de govern no ens arriba la 
informació amb prou cura i en temps i forma doncs desitjaríem que es mirés d’intentar 
reflectir tota la moció del grup Socialista. Com molt bé ha dit el Sr. Gausa jo ja he 
demanat en diferents ocasions el fet que si s’havia admès o no s’havia admès a tràmit 
en el Tribunal Constitucional tot el que era el tema del cas Corretja i a hores d’ara 
fefaentment no tenim constància de si s’admès o no s’admès a tràmit, això per una 
banda, i qui diu això doncs ens trobem també amb la sentència que en el seu moment 
va sortir dels pressupostos municipals que havien quedat anul·lats pels mateixos i 
que ens vam haver d’assabentar per notícies penjades a Ràdio Sant Cugat. Crec que 
en un govern com és Sant Cugat del Vallès, on es parla de l’eficàcia i de l’eficiència, i 
de la mateixa manera que en d’altres qüestions ens citen a tots els portantveus per 
notificar-nos segons quines sentències, crec que és de rebut que en el moment que 
vostès tenen notificació de les mateixes facin el favor de comunicar-nos-ho. Jo crec 
que la moció del Grup Socialista, encara que no sigui aprovada per part de l’equip de 
govern, al menys serà una embranzida per fer veure al govern municipal que hi ha 
alguna cosa que no funciona, que és la comunicació respecte aquestes qüestions. 
Per part del meu grup polític votarem a favor de la moció presentada pel grup 
Socialista i esperem i desitgem que encara que no s’aprovi la moció que es canviïn 
les maneres d’actuar en aquest sentit. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres donarem suport a una moció que sembla una obvietat, és més l’informe del 
Secretari General encara reforça més aquesta idea. Hi ha una dita popular que diu 
que “Feta la llei, feta la trampa”, i a mi m’agradaria pensar que no és així, és més, jo 
defenso que no és així, però tots sabem que el paper ho aguanta tot i en canvi la 
realitat no és moltes vegades -massa vegades-  allò que ens diu el paper, i el ROM 
diu moltes coses i quan aprovem un nou ROM que serà millor que aquest, també en 
dirà moltes d’altres i també diu moltes coses la Constitució i en canvi malauradament 
en alguns casos no es tiren endavant; el dret a l’habitatge per exemple, que defensa 
la Constitució, ha costat molt d’aconseguir, encara hi ha molta gent que té necessitat 
d’aquest dret. Per tant jo penso que aprovar aquesta moció no era més que un gest 
de compromís per part de l’equip de govern i de tots nosaltres, que crec que hagués 
sigut un pas en positiu per intentar encara buscar més acords en aquells temes que 
ens uneixen, que darrerament Déu n’hi do els que són, però sembla que aquí els 
únics que fem l’esforç som els altres, i és clar arriba un moment en que un es cansa, 
perquè un pot ser molt responsable i pensar molt en la ciutat però si quan tots posem 
l’esquena i treballem pel mateix objectiu qui teòricament ha de liderar aquest grup i 
qui ha d’acomodar als qui li donem suport doncs ens gira l’esquena quan li convé i 
quan no li convé no, doncs la veritat és que un se sent una mica com un kleenex, i 
que el fan servir quan interessa i quan no interessa doncs no parlen amb nosaltres, i 
tot això amb temes molt importants, el tema de la Torre Negra n’és un exemple 
claríssim, quan convé sortim a la foto i quan no convé doncs no se’ns dóna la 
informació de primera mà, que jo crec que tocaria. De totes formes, companys del 
Grup Socialista, aprovar aquesta moció no és garantia de res, perquè hi ha tants 
acords i tantes mocions aprovades en aquest Ple que no s’acompleixen que gairebé 
és millor que aquesta moció no s’aprovi perquè com a mínim podrem dir que l’equip 
de govern si fos per ell -malgrat la llei ho digui- no donaria la informació que creiem 
ens pertoca. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): En aquest Ple quan s’aproven 
mocions s’aproven perquè hi ha un grup que les planteja i si són de l’oposició 
s’aproven perquè hi ha un grup que té majoria absoluta en aquest Ple que fa l’esforç 
d’aprovar-les. Com que a vegades ens demanen que mirem el que fan els altres, jo 
he fet a vegades un exercici amb companys meus de municipis del voltant, del Baix 
Llobregat, del Baix Besòs, del Vallès Occidental, en situacions inverses a la d’aquest 
Ple municipal, on algun dels grups -imaginin-se quin- que en aquest Ple reclama 
transparència té majoria absoluta, sap quina és la resposta quan els hi explico que 
nosaltres aprovem mocions, que pactem el pressupost?, doncs francament és 
d’escàndol, s’escandalitzen, diuen: això feu?, de debò?, i jo els hi dic que sí, que 
penso que la relació entre govern i oposició ha de ser aquesta, i em diuen que a ells 
ni aigua, que fa anys que no aconsegueixen aprovar ni una moció ni mitja, per molta 
raó que tinguin. Jo ja estic d’acord en que això no es pot fer d’aquesta manera però si 
us plau els hi demano que valorin la gran quantitat de mocions que s’aproven en 
aquest Ple municipal, no ha estat el cas d’avui perquè també tenim els nostres 
principis i els hem de fer valer, però l’esforç que fa aquest equip de govern per 
aprovar i per pactar mocions amb l’oposició, i òbviament en el moment en que les 
aprovem assumim un compromís de complir-les, altra cosa és que no siguem 
capaços de fer-ho amb la celeritat i amb el ben fer que seria desitjable, podria posar 
excuses però és igual ho deixo sobre la taula, però vull que valorin l’esforç que fem 
nosaltres que és un esforç immensament superior al de qualsevol ajuntament del 
nostre entorn i si troben exemples en sentit contrari que desmenteixin el que jo els hi 
dic m’ho diuen. Jo si volen els hi puc posar molts i molts, i molts, i molts exemples, 
per tant els hi demano si us plau que ho valorin. 
 
 Amb el tema de les sentències, les sentències en donem compte en el Ple i a la 
Junta de Govern, per què?, perquè volem?, no, perquè ens ho mana la llei i ho hem 
de fer, són coses d’aquelles que no tenen cap mena de contingut polític, és a dir, ni 
tan sols el fet que hi hagi una dació de compte d’una sentència en l’ordre del dia del 
Ple o de la Junta de Govern depèn de qui firma, bé, sí, jo firmo l’ordre del dia però no 
ho poso jo, ho posen els qui tenen la responsabilitat de vetllar pel compliment de la 
legalitat en aquesta casa i que són els Cossos Nacionals, el Secretari General per 
exemple, i això es fa amb normalitat i amb naturalitat i en el moment en que s’ha de 
fer, i no té cap mena de càrrega política. Ara bé, es lamenten alguns de vostès que se 
n’assabenten de l’existència de sentències per la premsa, doncs mirin, jo em pensava 
que era l’únic a qui li passava, veig que ja en som més, a mi també em passa, jo me 
n’assabento de l’existència de sentències per la premsa, i allà hi ha el cap de premsa 
que va fent que sí, el Ramon Luque, és que és veritat, més d’una, de dues, de tres 
vegades em diu: truquen de Ràdio Sant Cugat perquè volen saber la teva opinió 
sobre aquesta sentència, i jo els hi dic: sobre què?, si ara me n’assabento, no ho sé. 
Per què passen aquestes coses?, doncs per diferents motius, en primer lloc perquè 
l’alcalde no ho ha de saber tot. Des del moment en que es notifica una sentència al 
nostre procurador que és qui ens representa davant del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya i davant del Tribunal Suprem, passa un temps, a aquest senyor se li 
notifica, ell ho notifica a l’advocat de la casa, etc., o sigui no tenim un protocol 
d’aquells que digui des del moment que es notifiqui una sentència desperta’m, encara 
que siguin les tres de la matinada, aquest protocol existeix per si hi ha un incendi o 
una emergència, però ho sento, jo no tinc dit que em despertin a l’hora que sigui 
perquè es notifica una sentència a l’Ajuntament de Sant Cugat, ja em semblaria 
descabellat fer-ho perquè no té cap mena de sentit que sigui així, perquè les 
sentències des del moment que es notifiquen comencen a córrer uns terminis per tal 
de poder-les recórrer, etc., etc., etc. Que més passa?, doncs passen altres coses, 
que a les sentències no hi ha una part normalment, sinó que com a mínim n’hi ha 
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dues, o potser n’hi ha tres, o n’hi poden haver quatre, perquè pot haver-hi gent que 
estigui personada; llavors nosaltres ens trobem sovint que hi ha parts opositores en 
els processos judicials on compareix l’Ajuntament de Sant Cugat que en el moment 
en que se’ls hi notifica una sentència sí que tenen donat l’avís de que els despertin, sí 
que el tenen donat, i això automàticament es transforma en una nota de premsa i 
moltes vegades ens agafen amb el pas canviat, ni ens hem assabentat que la 
sentència s’ha produït perquè potser la té el Sr. Procurador o està a la taula de 
l’advocat de la casa que l’acaba de rebre i ja ens trobem amb una nota de premsa i 
lògicament els mitjans de comunicació fan la seva feina, aleshores això no ho podrem 
arreglar, això és el que hi ha, l’única cosa que hem de fer nosaltres davant d’una 
sentència judicial és tenir la suficient serenitat i el cap fred per poder-la valorar en el 
moment que pertoqui i n’hi haurà algunes que abans de poder-los-hi comunicar als 
membres del Consistori nosaltres haurem de fer una reflexió interna, a vegades me 
n’assabento que hi ha una sentència i no tinc temps de llegir-me-la, i no tinc temps de 
valorar-la, i a més no en sé, necessito que hi hagi els advocats que ens diguin quines 
implicacions té això per la ciutat, què és el que hem de fer, què ens suggereixen, i 
aleshores a partir d’aquí això ho hem de poder compartir. Per tant aquesta és la 
realitat i això no ho canviarem amb aquesta moció, una moció més que ens diu que 
adoptem el compromís per part de l’equip de govern i l’alcalde de comunicar el mateix 
dia que es notifiqui la sentència judicial als grups de l’oposició. Ja sé que el Sr. Gausa 
ens va dir a la Junta de Portaveus que posem la data nosaltres; òbviament això del 
mateix dia és descabellat però és que és impossible dir en quina data es poden 
comunicar les sentències judicials, depèn del cas, no totes les sentències són iguals, i 
nosaltres el que farem és complir la legalitat, fer-ho en el moment que pertoqui i 
donar-ne compte a la Junta de Govern i al Ple, i si hi ha alguna sentència que 
entenem que per la seva importància tots vostès ho han de saber, tan aviat puguem 
els hi comunicarem. Però no s’estranyin de coses que passen i que els hi causen 
sorpresa perquè a nosaltres també ens passen i jo com els hi deia abans, i la Sra. 
Conesa, i el Sr. Joly, que són els qui dirigeixen els àmbits municipals més afectats per 
les sentències judicials també ens assabentem pels mitjans de comunicació i això ens 
ho hem de prendre amb esportivitat. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Tres coses Sr. Alcalde, la primera és que vostè no entén em sembla una cosa bàsica 
i és que els qui formem part del Ple quan aixequem la mà en aquesta sala tenim dret 
a rebre informació sobre si hi ha sentències judicials que ens afecten, i això és bàsic, 
no estem parlant de que a un altre li afecti una sentència judicial, és que ens afecta a 
tots nosaltres quan aixequem la mà, tenim tot el dret a rebre aquesta informació, no la 
valoració després de no sé quants mesos o sense donar-ho, no, perquè formem part 
del Ple tenim dret a rebre-ho. 
 
 La segona és, jo no sé si vostè es mira al mirall però li aconsello que es miri al 
mirall. Sap quina és la primera moció que va aprovar vostè sent alcalde?, incorporar-
nos a la Mancomunitat de Municipis de Barcelona. Portem 10 anys sent vostè alcalde 
i jo regidor, i en 10 anys això no ha estat possible, per tant li aconsello també que es 
miri al mirall de tant en tant. 
 
 L’última cosa que li volia dir és que si vostè no m’ha respost lo del fil directe és 
que em sembla que li ha quedat clar. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): Sr. Gausa, jo ara no tinc aquesta 
moció que vostè de tant en tant esmenta, i ara em llenço a la piscina i sense flotador 
però estic segur que la moció aquesta no ho diu com vostè diu: “ens incorporarem a 
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la Mancomunitat de Municipis”, segur que diu alguna cosa més, segur que diu “... si 
fet el corresponent estudi econòmic-financer surt...”, segur que diu alguna així; si de 
mi depengués ja ens hauríem incorporat a la Mancomunitat, i no ho hem perquè no 
ens surten els números, però de converses amb el Sr. Didac Pestaña i amb el Sr. 
Antoni Balmón i amb el Sr. Joan Clos n’hem tingut moltes, i no tenim ganes de fer-los-
hi perdre el temps a tots aquests senyors, ni de perdre’l nosaltres, la voluntat hi és, el 
que passa és que amb el que és el nostre concepte de defensa dels interessos de la 
ciutat no ens sortia a compte, però la voluntat, reitero, que hi és, per tant no és que no 
haguem complert una moció sinó que no l’hem pogut complir. 
 
 Aleshores, ningú els hi discuteix el dret a tenir la informació, això ningú els hi 
discuteix, només faltaria, ara bé, el que sí que els hi discuteixo -i aquí és a on hi ha el 
punt de discrepància- és el moment, vostè em diu: “vull la sentència ja” i jo li dic: 
escolti Sr. Gausa, la sentència la tindrà i la informació la tindrà, i les explicacions que 
vulgui, i en les Comissions Informatives jo sé que se’n parla i es dóna compte de les 
sentències, el que no pot ser és el mateix dia o abans fins i tot que ens assabentem 
nosaltres; ho sento, però això no pot ser, no estem en condicions de fer-ho i no tenim 
per què fer-ho. 
 
 M’insisteix en la qüestió de les meves declaracions, vostè ha dit: “cito 
literalment”, i no ha citat literalment, només li diré que escolti el que vaig dir i veurà 
que no ha citat literalment el que jo vaig dir; d’acord que es pot interpretar més o 
menys el que vostè ha dit però jo no vaig dir exactament això, o sigui que el 
corregeixo, no cita literalment, perquè literal és entre cometes i jo entre cometes no 
vaig dir això que vostè ha dit, jo el que vaig dir ja ho vaig dir, ja està, ja està dit, vostè 
prèviament havia dit el que havia de dir i quedem en paus, vostè està en dret de dir el 
que pensa i jo estic en dret a dir el que penso i no tinc cap intenció de continuar el 
debat públic amb vostè sobre aquest tema perquè penso que no condueix a cap lloc. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
La primera cosa és que vostè és un encantador de serps, no sé si es diu així en 
català o no, però jo li dic perquè és clar, m’acaba dient que el problema és el temps, 
vostè mateix m’ho ha dit, que jo li vaig oferir en Comissió Informativa que posés vostè 
el temps que volgués perquè ens donés les sentències, i ara resulta que el temps és 
el problema, doncs escolti posi el temps que a vostè li sembli, i segona cosa jo el que 
li dic sobre allò del fil directe i li torno a repetir és que nosaltres amb Núñez y Navarro 
ni amb cap promotor immobiliari, es digui com es digui, cap, cap ni un, d’acord? 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): No li puc posar termini perquè en 
cada cas serà diferent i el que vull deixar molt clar és que nosaltres els hi respectem 
el seu dret, però vostès no ens poden obligar a fer quelcom pel qual no estem 
capacitats i ens desborda. Quan tinguem les sentències i en tinguem coneixement 
vostès quan n’hagin de tenir coneixement ho tindran; ho tindran en el moment que 
pertoqui però no pot ser abans i serà lo abans possible, però no podrà ser abans. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      12 (PSC, ICV-EUiA, PP i ERC) 
Vots en contra: 13 (CiU) 
Abstencions:       0 
 
 5.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A MILLORAR EL 
FINANÇAMENT LOCAL MITJANÇANT LA RECUPERACIÓ PER A LES 
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CORPORACIONS LOCALS DE L’IVA GENERAT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES DEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL. 
 
 El Reial decret Llei 9/2008 que aprova el Fons Estatal d'Inversió Local (FEIL) 
per un import de 8.000 milions d'euros, té com destinataris als Ajuntaments i com 
principal finalitat, segons el Govern socialista, la creació d'ocupació en el sector de la 
construcció, en un moment de greu crisi econòmica. L'actual Vicepresidenta 
econòmica del Govern, Sra. Salgado, va afirmar en el mes de febrer que amb aquest 
Fons s'anaven a crear 400.000 llocs de treball. Dos mesos més tard l'atur a Espanya 
ha arribeu a la xifra mai vista abans de més de 4 milions d'aturats.  
 
 Els municipis estan obligats amb aquests diners a realitzar una sèrie d'obres 
d'acord amb les exigències i condicions marcades en el citat Reial decret Llei. Això 
significa que en cap cas l'execució d'aquestes obres va a suposar una millora de la 
situació financera municipal, ni va a servir per a millorar el finançament de la prestació 
de serveis per part dels Ajuntaments. 
  
 Més aviat al contrari, l'asfíxia financera que estan suportant, amb una caiguda 
brutal d'ingressos com a conseqüència de la forta parada econòmica, no fa sinó 
agreujar de forma accelerada una situació que ve sent denunciada des de fa temps 
pels Alcaldes en els diversos fòrums de representació. 
 
 A la deficiència estructural en l'àmbit local, que afecta tant al seu règim de 
funcionament i de prestació de serveis com al model de finançament dels mateixos, 
s'afegeix ara una crisi econòmica que està provocant falta de liquiditat i reducció 
severa d'ingressos i que està deixant a molts Ajuntaments a la vora del col·lapse. 
  
 Tampoc les Diputacions provincials, les grans oblidades d'aquest Pla al no 
haver estat incloses en el repartiment d'aquests Fons, queden al marge d'aquesta 
difícil situació. Més aviat al contrari, la situació de debilitat econòmica també els 
afecta, el seu important paper de suport als petits i mitjans municipis no pot ser obviat 
per l'esforç econòmic que representa i la seva capacitat per a adaptar-se a les noves 
formes de prestació de serveis no pot ser ignorada.  
 
 En aquestes condicions el Govern no pot pretendre que amb la distribució 
d'aquest FEIL es van a solucionar tots els problemes. Així, més recentment ha hagut 
d'aprovar una línia de crèdit amb el ICO per al sanejament dels deutes municipals 
amb proveïdors per import de 3.000 milions d'euros que està per sota de les 
previsions que s'han fet per a avaluar aquest deute i que representa solament una 
petita part de les altres mesures que es vénen reclamant des del municipalisme 
 
 Des de diferents àmbits -com les associacions municipals, els partits polítics, el 
Congrés i el Senat i, sobretot, la majoria d'alcaldes i regidors-, se li demana al Govern 
que faci un veritable esforç per millorar aquesta situació, perquè la major part dels 
serveis que es presten als ciutadans es fa des dels municipis i des de les províncies i 
illes, i és a aquestes administracions on es dirigeixen els veïns a la recerca d'ajuda, 
quan vénen moments tan difícils com els actuals.  
 
 Tenint en compte que dels 8.000 milions del Fons d'Inversió Local, 
aproximadament 1.100 milions d'euros seran recuperats per l'Estat en concepte d'IVA 
generat en la contractació de les obres, aquesta quantitat podria redistribuir-se als 
Ens Locals com transferència per a operacions corrents, amb l'objectiu d'aconseguir 
una millora relativa del seu finançament per a aquest any.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=FEIL
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=FEIL
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=ICO
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 Al mateix temps, s'hauria de destinar també a despeses corrents el sobrant de 
recursos, com a conseqüència de les adjudicacions d'obres per imports inferiors als 
inicialment previstos com màxims en la licitació.  
 
 Per tot això, el Grup Municipal Popular proposa al Ple de l'Ajuntament, 
l'aprovació dels següents acords:  
 
 PRIMER.- L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès al Govern per a la creació 
d'un Fons Especial de finançament municipal per a l'any 2009, dotat amb els 1.100 
milions d'euros de l'IVA recuperat de les activitats generades pel fons Estatal 
d'Inversió Local, que pugui ser destinat a despesa corrent dels Ens Locals.  
 
 SEGON.- Instar així mateix al Govern perquè reparteixi també a les respectives 
Corporacions Locals les quantitats sobrants de recursos del Fons Estatal d'Inversió 
Local, com a conseqüència de les adjudicacions d'obres per imports inferiors als 
inicialment previstos en les corresponents licitacions.  
 
 TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords al President del Govern, i als 
Vicepresidents Segon i Tercer del Govern.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Retirem la moció. 
 
 (La present moció fou retirada de l’ordre del dia). 
 
 6.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA CREACIÓ D’UNA 
XARXA DE RECOLZAMENT A LA DONA EMBARASSADA. 
 
 Atès que de totes les comunitats autònomes de residència, Catalunya es troba 
amb una de les taxes més alta d’avortaments, després de Madrid i Balears, amb 
13,57 avortaments per cada mil dones. 
 
 Atès que una adequada política orientada a l'increment de les ajudes socials, 
econòmiques i laborals a les dones embarassades fomentaria la natalitat i reduiria  
notablement les interrupcions d'embarassos. 
 
 Atès que la primera causa a l'hora de decantar-se per aquesta opció és la falta 
de recursos econòmics, fet que, al temps, mostra el fracàs en les polítiques de 
prevenció d'embarassos no desitjats.  
 
 Atès que els últims estudis informen que les dones que avorten tenen menor 
nivell educatiu, estan solteres, i tenen una edat compresa entre els 20 i els 30 anys. 
 
 Atès que creiem que s’ha de iniciar el desenvolupament per part de les 
diferents administracions d'una política orientada a afavorir i donar suport a la dona 
embarassada des d'un punt de vista laboral, social i econòmic ja que una de les 
causes principals per a no continuar amb l'embaràs és la falta de conciliació entre la 
vida familiar i laboral i la falta de recursos econòmics. 
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 Atès que creiem que hem de garantir el dret de la dona a la maternitat i a una 
maternitat digna. 
 
 Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular, proposa que aquest Ple 
acordi: 
 
 PRIMER, crear una xarxa  de suport a la dona embarassada i/o amb nens 
menors de tres anys. 
  
 SEGON, disposar, també, d'un centre on se'ls presti acolliment, assistència,  
ajuda a la conciliació familiar, guarderia, formació i inserció laboral. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDORA SRA. RODRIGUEZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: En els acords ja queda més que explicitat el que pretenem, que moltes 
vegades malauradament hi ha embarassos que no es porten a terme perquè es 
troben amb situacions familiars que no tenen prou suport, ja no pas per casa seva 
sinó per part de l’administració. Sabem que no és competència municipal el fet 
d’haver de posar aquests centres, però també el que demanem és que per part de 
l’ajuntament, de la mateixa manera que fa tantíssimes coses que no és competència 
seva, s’ho replantegi i miri d’ajudar en aquestes situacions que a Sant Cugat avui en 
dia també ens trobem. No val que em diguin que hem arribat a acords amb Cáritas o 
altres entitats, crec que és per part de l’administració l’ajut directe que li ha de donar i 
de suport, perquè de la mateixa manera que hi haurà altres mocions que sí que 
donaran suport a altres qüestions crec que en un moment tan delicat com és el 
moment de la generació d’un ésser humà, el fet que un es pugui replantejar el fer una 
actuació o una altra, si per part de l’administració tingués algun tipus de recolzament 
els embarassos es tirarien endavant. Tenim altres comunitats autònomes com és la 
de Castella-Lleó on tenen aprovada una norma en aquest sentit justament per ajudar 
a les dones embarassades i que estiguin amb dificultats per tirar endavant i per part 
de l’administració se’ls hi dóna aquest tipus d’ajuts, i per intentar conciliar tant la vida 
laboral com familiar i després per això demanem que per part de l’ajuntament mirin 
d’intentar si no és aprovar exactament aquesta moció des que es va presentar 
haguessin pogut presentar esmenes. Com molt bé vostè ha dit Sr. Alcalde és voluntat 
de l’equip de govern el fet de voler recolzar o no recolzar una determinada moció. Per 
part del meu grup queda presentada i esperem que hi hagi algun grup que ens la voti. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Jo 
crec que en aquest tema lloable de donar suport a la dona embarassada nosaltres 
partim d’una premissa que suposo que des dels plantejaments de dreta no es pot 
partir i és que la dóna embarassada primer ha de tenir la llibertat per decidir si es vol 
quedar embarassada o no, i aquest és una mica el nucli del problema que vostès 
plantegen; vostès amb aquesta moció estan continuant la campanya que estan fent 
contra la Llei de l’avortament, no hi ha una altra cosa aquí darrera, i com sempre 
agafem el problema amb la seva base final, vostès no van a les causes reals per les 
quals hi ha persones que pateixen aquest drama, que efectivament és l’avortament, i 
per preveure l’avortament cal anar a les causes, i les causes tan sols s’alleugereixen i 
s’eviten amb una bona prevenció, amb una bona educació sexual i amb mètodes 
anticonceptius. Aquesta és la base i després tenir moltíssim respecte a la dona i a la 
lliure decisió que ella pugui prendre amb el seu propi cos. Amb el que sí serem molt 
ferms és que no li podem pas admetre en el seu atès número quatre quan vostès 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.05.2009                    pàg. 23 
 

afirmen que els últims estudis -i no diuen quins estudis- informen que les dones que 
avorten tenen menor nivell educatiu. Tenia pensat dir moltes coses sobre això però 
no en diré gaires, només li diré que això no és cert, és un menyspreu per moltíssimes 
dones que vostès puguin afirmar que qui avorta té un menor nivell educatiu, i jo els hi 
recordaré que fa uns anys vam sentir els mateixos arguments, exactament els 
mateixos, quan s’estava discutint la Llei del divorci, jo ja tinc edat per recordar-me 
d’aquells temes i ara ja no li diré que m’ho respongui però vostè pensi-s’ho, a veure 
quants diputats, quants militants i quants càrrecs electes del Partit Popular hi ha 
divorciats, quants?, i quants d’ells en el seu moment van fer el mateix discurs que 
s’enfonsava el món, s’enfonsava la família i no es partia Espanya perquè no tocava 
però quasi que també. Per tant les polítiques de suport a les dones embarassades es 
fan mitjançant la sanitat, amb polítiques sanitàries, i si el que realment volen vostès 
és parlar, és arreglar el gran problema que és l’avortament, doncs facin vostès el que 
fan a Europa, no sé el que fan a Castilla-La Mancha, nosaltres sabem el que fan a 
Holanda, per exemple, que és el país on hi ha menys avortaments i malgrat això és el 
país on es permet interrompre l’embaràs segons la lliure voluntat de la mare fins a la 
setmana 24 de gestació. Quan vulguin vostès avançar mirin cap a Europa i no tant 
cap al centre. 
 
 . REGIDORA SRA. REYES, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Corroborant els arguments del Sr. Grangé, d’entrada els atesos estan absolutament 
esbiaixats i manipulats, no hi ha com triar i treballar en el sentit oportú la gran 
quantitat d’informació de que disposem per arribar a unes conclusions que recolzen el 
que proposes però que perden validesa pel que obvien i per les deduccions parcials 
que generen. Desmuntar-los requeriria quasi bé una tasca d’investigació que veig que 
el Sr. Grangé ha fet en part que no hem fet ni farem perquè tampoc compartim els 
acords. Creiem que es tracta d’una campanya velada contra la nova Llei de 
l’avortament per molt que tal com ens la presenten pogués semblar complementària, i 
nosaltres creiem que aquesta Llei és la mínima expressió del que de cara a la nostra 
societat un cop una dona davant d’un embaràs no desitjat decideix avortar. 
 
 Un altre tema és la prevenció d’aquests embarassos no volguts de la que ja 
hem anat parlant per diferents motius en aquest plenari i que creiem requereix tot 
l’esforç educatiu i de divulgació que calgui dotant els diferents projectes de 
pressupost suficient. Fer prevenció primària, evitar aquests embarassos, sí que és 
per a nosaltres una prioritat perquè per a tota dona, independentment de l’edat, del 
nivell formatiu i de la situació familiar avortar és una agressió contra ella mateixa, una 
situació a la que no voldria arribar mai. 
 
 Per acabar també tenim com a prioritat donar suport, recolzar, els col·lectius 
més desfavorits, i en aquesta situació es poden trobar dones embarassades 
accidentalment que per les circumstàncies que siguin, per altra banda absolutament 
legítimes, decidissin tirar endavant el seu embaràs. Creiem que ja existeixen ajudes 
per aquests col·lectius, batejades amb d’altres noms perquè són més inclusives, 
contemplen altres situacions similars, parlaríem dels ajuts a les famílies 
monoparentals, o pel que fa a barems a l’hora d’accedir a determinats serveis, dels 
ajuts als nadons, dels ajuts suplementaris per famílies amb ingressos baixos que 
tenen una criatura, en alguns d’aquests casos com en la recent directiva presentada 
al Parlament europeu per allargar el permís maternal a 20 setmanes, són vostès 
senyors i senyores del PP els qui voten en contra. Potser la moció s’hagués ajustat 
més a la seva ideologia si l’haguessin plantejat amb un llenguatge més ranci però 
més clar per a tots: creació d’una xarxa de recolzament a la mare soltera; el sentit del 
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nostre vot seria el mateix però ens haguéssim estalviat bastants voltes, haguéssim 
tingut més clar el punt de partida. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Anuncio ja que el nostre grup no donarà suport a aquesta moció. En 
primer lloc perquè en el primer acord no enteníem -ara ho anem entenent més- a quin 
tipus de dona embarassada ens referíem, a la dona embarassada en general. 
 
 En segon lloc perquè d’aquesta moció, que parteix d’una realitat més o menys 
esbiaixada, es desprèn un model que no és el nostre. Vostès no han recolzat les 
propostes d’ajut a famílies monoparentals que hem presentat els grups d’esquerres 
en aquest Consistori i aquí hi ha una gran contradicció. Evidentment cal avançar en 
l’ajut a tots aquells col·lectius més febles i així ho fem allà on governem, i com ha dit 
l’Assun pot haver algun col·lectiu de dones que continuïn el seu embaràs que cal 
aquest recolzament. I també  creiem que cal donar ajuts a les parelles o a les 
persones que decideixen tenir fills i pensem que actualment n’hi ha força, li asseguro 
que moltes més de les que jo vaig tenir. Defensem una maternitat i paternitat 
responsables. I per això -entre d’altres, perquè segur que me n’oblido d’alguna- 
actualment hi ha un ajut de 2.500 euros per naixement, un ajut mensual en un 
període de temps determinat, deduccions i major flexibilitat a la renda, cada cop més 
permisos de maternitat i/o paternitat, un recolzament cada cop major a les famílies 
monoparentals, mesures de conciliació laboral, ajuts a famílies nombroses, etc. 
  
 Per tant, tot i pensant que el nostre grup està d’acord en la lliure decisió de les 
dones a continuar o no un embaràs, reduir el nombre d’embarassos no desitjats seria 
el nostre gran objectiu i en aquesta línia vam presentar una moció al Ple de març que 
vostès van rebutjar, per tant entenem que hi ha un munt de contradiccions i per 
aquest motiu no recolzarem la moció. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. FORTUNY, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: Sra. Rodríguez, vostè ha estat encertada quan ha dit que la moció o el 
servei que presenta no és competència municipal, i a més m’agradaria explicar-li que 
existeixen diferents programes de suport en l’embaràs que existeixen actualment a 
Catalunya que són d’un bon nivell sanitari i que a més a més arriben a les autòctones 
i fins i tot arriben a aquelles persones o aquelles dones estrangeres que en situació 
irregular tenen accés a la xarxa, tant del seguiment com del control de l’embaràs sota 
un concepte evidentment de condicions d’igualtat i també d’atenció pediàtrica, 
consultant la mateixa web de la Generalitat vostè podrà tenir accés a aquests 
programes, un altre tema és la consideració social i el recolzament econòmic que 
podrien o han de tenir aquestes persones embarassades que com ha comentat la 
Sra. Gorina n’ha esmentat alguns i que de ben segur es podria revisar per part de 
l’Estat, de totes maneres hem estat fent consultes i també som coneixedors per altres 
iniciatives que hem pogut consultar i que hem visitat directament on aquests suports 
econòmics vinculats a continuar amb l’embaràs amb aquest ajut econòmic per 
independitzar-se no sempre ha tingut èxit, són casos concretament a Anglaterra i 
també a França, però sobretot a Anglaterra, on unitats familiars que han decidit optar 
per aquest ajut econòmic per independitzar-se continuant amb l’embaràs doncs sovint 
ha estat lligat a nous embarassos i a una situació de precarietat i fragilitat en la 
família. 
 
 Volia destacar també el punt del centre d’acolliment que vostès comenten en la 
seva moció. Actualment, no en aquest municipi però en municipis propers al nostre, 
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existeixen centres d’acolliment però que ens consta que són àmpliament rebutjats i 
sobretot per la majoria de les dones joves que es queden embarassades. 
 
 I finalment comentar-li que sí que tenim iniciatives de suport en aquest sentit, 
amb el suport de la formació, de la informació, de l’acompanyament que també 
comentava la Sra. Reyes. Dos casos molt concrets, són una realitat, no són una 
excusa, la Casa dels Infants, un servei municipal, i un servei subvencionat sota 
conveni amb Càritas que és el programa “Ajuda’m a créixer” que està arribant a 
moltes dones embarassades i en el posterior moment del seu embaràs. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRIGUEZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: És normal que tant Esquerra Republicana com Iniciativa i, segons com 
fins i tot el mateix Partit Socialista, no recolzin la moció, però em sap greu que per 
part de Convergència i Unió no s’hagi fet ni el gest per intentar consensuar alguna 
cosa de la mateixa. Dels grups d’Esquerra Republicana, d’Iniciativa i el Partit 
Socialista el deixaré a banda, és normal que no ho recolzin perquè partim de 
paràmetres completament diferents, una cosa és el paràmetre del que partim 
nosaltres i del que vostès parteixen. Per part del Partit Socialista segons com podria 
arribar a entendre el fet que no ens la recolzessin, però el fet que nosaltres no 
recolzéssim la moció que vostès van presentar en el passat Ple o en el Ple de març, 
no tenia res a veure amb la moció que es presenta avui en dia, perquè la que es 
presenta avui és per afavorir aquelles persones, aquelles dones que es queden 
embarassades i volen portar el seu embaràs fins el final i que moltes vegades no el 
poden arribar a portar per desconeixement o per manca de recolzament i una altra 
cosa diferent era la moció que havien presentat vostès. Per altra banda Sra. Fortuny 
jo hi ha vegades que no acabo d’entendre gaire bé a aquest ajuntament de Sant 
Cugat que s’omple la boca de que l’índex de natalitat és el més alt o si no era el més 
alt enguany ho era fa dos o tres anys, si no de Catalunya, d’arreu d’Espanya, i que 
per altra banda fem servir fons municipals per altres activitats i per una cosa tan 
important no donem recolzament. Crec que des de l’equip de govern haurien de mirar 
una mica i fer-se la reflexió de que si tants superàvits que sembla ser o algunes 
partides que a vegades les canvien, intentar-les destinar de cara a aquestes 
qüestions. Crec que de cara a les dones que es troben en aquesta situació ho 
agrairien perquè les dones que es troben en aquesta situació no sempre a vegades 
quan van la primera vegada se senten bastant decebudes i a vegades et venen a títol 
particular a buscar-te, doncs intentar aconseguir que hi hagués per part de 
l’Ajuntament de Sant Cugat una finestreta on es pogués recolzar de veritat. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. FORTUNY, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: Sra. Rodríguez, començaré pel final, quan vostè em comenta que hi hagi 
alguna finestreta, no sé si coneix el servei de “Dona informació” que tenim ubicat a 
Casa Mònaco, és un servei que si vol un dia de manera més individualitzada i més 
personalitzada jo li explicaré, però atenem aquest tipus de casos com molts d’altres. 
Jo li vull destacar que li vam demanar que retirés aquesta moció per tots els motius 
que tots els grups hem comentat, li vam demanar que la retirés per la falta 
d’informació, per la poca fonamentació i perquè feien afirmacions sobre dades que 
evidentment no sabem ni tan sols d’on les han tret. Per tant en aquell moment hagués 
estat molt intel·ligent per la seva part haver-la retirat. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: La intel·ligència Sra. Fortuny se la mesurarà vostè, jo la meva no me la 
mesura vostè. Per altra banda el meu grup polític si ha presentat aquesta moció és 
perquè considera que s’ha de presentar i a més a més en una ciutat com és Sant 
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Cugat que avui en dia s’estan donant aquests casos, i a part que hi hagi el servei de 
“Dona informació” es necessita recolzament de veritat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:        2 (PP) 
Vots en contra: 22 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Abstencions:       0 
 
 7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER TAL QUE L’AJUNTAMENT 
OFEREIXI UN SERVEI DE GUARDERIA ALS USUARIS I USUÀRIES DEL SERVEI 
D’OCUPACIÓ MUNICIPAL (SOM). 
 
 ATÈS el context de crisi econòmica i de destrucció de llocs de treball que viu 
en aquests moments Catalunya i també, per tant, la ciutadania de Sant Cugat. 
 
 ATÈS que, generalment, una de les primeres despeses que les famílies 
retallen quan un dels seus membres perd la feina són les d’escola bressol. 
 
 ATÈS que l’atenció als fills pot ser un impediment per a la participació i 
assistència a programes de formació i orientació laboral. 
 
 ATÈS que en moments de crisi econòmica la formació i orientació laboral és 
fan més necessàries que mai per facilitar la inserció laboral. 
 
 ATÈS que Sant Cugat disposa d’un Servei d’Ocupació Municipal i que aquest 
fonamenta el seu funcionament en l’assessorament personal. 
 
 Per tot això, el Grup Municipal d’ERC proposa que aquest Ple acordi: 
 
 PRIMER, que l’Ajuntament ofereixi un servei de guarderia als usuaris i usuàries 
dels programes i serveis del Servei d’Ocupació Municipal (SOM). 
 
 SEGON, estudiar la viabilitat d’estendre aquesta mesura a la resta de serveis 
municipals orientats a l’atenció a les persones. 
 
 TERCER, comunicar aquests acords al Servei d’Ocupació Municipal (SOM), a 
la Taula per la reactivació econòmica i la cohesió social, al Consell Comarcal, al 
Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: El 
grup municipal d’Esquerra Republicana ha presentat aquesta moció perquè 
fermament creiem amb la necessitat d’un servei que eviti que qualsevol ciutadà o 
ciutadana de la ciutat es vegi privat perquè té els seus fills a càrrec de poder assistir a 
un curs de formació ocupacional, a un servei d’assessorament o d’orientació laboral 
del servei municipal d’ocupació. Hem acollit diferents esmenes provinents de l’equip 
de govern, hem acollit el suport de tots els grups municipals presents en el Ple menys 
del govern, per tant com que la nostra opció és defensar la família, les unitats 
familiars, i no només a còpia de donar ajuts a les famílies nombroses sinó facilitant 
l’accés a tots els serveis de qualsevol unitat familiar es trobi en la situació que es 
trobi, retirem la moció per arribar als acords necessaris amb el govern de la ciutat per 
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garantir un servei que creiem necessari. Tornarem a presentar la moció en el proper 
Ple, esperem -ara sí- amb el suport de l’equip de govern. 
 
 (La present moció fou retirada de l’Ordre del Dia). 
 
 8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, AMB ESMENES DELS GRUPS 
MUNICIPALS DE CiU I PSC, PER REBUTJAR LA NOVA OFENSIVA DEL 
PARTIDO POPULAR (PP) CONTRA LA LLENGUA CATALANA. 
 
 ATÈS que el Partido Popular (PP) ha reactivat de manera virulenta la seva 
ofensiva contra la llengua catalana i la immersió lingüística a l’escola, al·legant un 
conflicte inexistent i retornant a l’època més fosca de l’anticatalanisme. 
 
 ATÈS que l’actitud electoralista del Partido Popular (PP) i dels seus principals 
dirigents representa un atemptat contra la convivència lingüística, cultural i social 
catalana majoritàriament consensuada i legitimada. 
 
 ATÈS que, lamentablement, els atacs contra la llengua catalana han 
esdevingut, lluny dels problemes reals de la ciutadania, un argument central de 
campanya del candidat del PP a les eleccions europees, Jaime Mayor Oreja. 
 
 ATÈS que la campanya del PP contra el català ha arribat a utilitzar de manera 
degradant, tendenciosa i demagògica a menors d’edat en anuncis publicitaris 
publicats en premsa recentment. 
 
 ATÈS que la immersió lingüística a l’escola ha estat un dels principals i més 
reeixits instruments de cohesió social de la societat catalana. 
 
 Per tot això, el Grup Municipal d’ERC proposa que aquest Ple acordi: 
 
 PRIMER, rebutjar la nova ofensiva del Partido Popular (PP) contra la llengua 
catalana, l’explotació d’un pretès conflicte lingüístic que no existeix a Catalunya i la 
instrumentalització electoral que en fa la dreta espanyolista. 
 
 SEGON, rebutjar l’anunci publicitari del PP contra la Llei d’Educació de 
Catalunya i la immersió lingüística publicat recentment a la premsa i la utilització 
degradant, tendenciosa i demagògica de menors d’edat en el mateix. 
 
 TERCER, donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en totes les 
accions legals que emprengui contra el PP com a conseqüència de la publicació del 
citat anunci. 
 
 QUART, instar al PP que retiri el recurs de constitucionalitat sobre l’Estatut de 
Catalunya atès que suposa una trava i un impediment al desenvolupament de la 
política lingüística pròpia de Catalunya. 
 
 CINQUÈ, reafirmar el compromís que aquest Ple Municipal ha manifestat 
reiteradament a favor de la immersió lingüística i la normalització de la llengua 
catalana en tots els àmbits de la societat.  
 
 SISÉ, comunicar aquests acords al Consell Comarcal, als Grups Polítics del 
Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya.  
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. GRANGÉ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Hem 
començat aquest Ple municipal amb una intervenció del Delegat del Polisari, en la 
visita que vam fer uns quants membres d’aquest Consistori al Sàhara, una escola que 
vam visitar tenia les parets plenes de cites i de frases, una d’elles que molts de 
nosaltres vam fotografiar deia “Quan un vell africà es mor, es mor tota una bilioteca”, 
imaginin-se vostès quantes biblioteques es moririen o es cremarien si els 11 milions 
de catalano-parlants desapareguessin lingüística i culturalment com així el 
nacionalisme espanyol ho voldria, no és cap previsió catastrofista, és el que anem 
rebent, és la impressió que ens està donant un partit que aspira a governar un Estat i 
les cultures minoritàries com poden ser els vells africans o com és un altre no tan 
minoritari que té 11 milions de parlants s’han de defensar i qualsevol Estat civilitzat, 
per tant qualsevol grup polític civilitzat, l’hauria de protegir perquè és un bé, qualsevol 
llengua, qualsevol cultura és un bé per la humanitat, i totes les cultures es defensen, i 
la nostra una de les defenses que ha fet és la Llei d’immersió lingüística. La Llei 
d’immersió lingüística no garanteix la immersió amb la ignorància com diu el Sr. 
Oreja, sinó que la ignorància s’immergeix amb el monolingüisme. La immersió 
lingüística és una llei, és una política de nació que pretén que tothom domini varies 
llengües, tots els catalano-parlants són bilingües com a mínim. El que pretenen 
alguns és el monolingüisme, el que pretenen alguns és que algú pugui viure entre 
nosaltres sense respectar-nos, sense tenir-nos en compte, i sense viure i gaudir del 
país que, d’alguna manera, l’ha acollit; el català a més no està relacionat amb 
cadenes. 
 
 Nosaltres amb aquesta moció volem donar suport a les direccions legals que 
iniciarà el Govern de Catalunya davant la Fiscalia de Menors per tal d’escatir si la 
propaganda electoral que ha fet el Partit Popular és delicte o no és delicte. No tant ja 
per  la utilització de menors sinó a més per la insultant manera en que es mostren a 
dos menors emmanillats pel català. La nostra Nació, la nostra cultura, mai ha 
emmanillat a ningú, ni per parlar català ni per deixar de parlar-lo. No es pot dir el 
mateix del nacionalisme espanyol que sí que ha emmanillat a moltíssima gent, i no 
tan sols ha emmanillat sinó que ha tret d’aquest món a moltíssima gent per no 
compartir ni la seva llengua, ni alguns dels seus ideals que sempre ha tractat 
d’imposar. El català, aquesta sí, mai ha estat una llengua d’imposició, no com d’altres. 
 
 Amb aquesta moció nosaltres hem acceptat absolutament totes les esmenes 
que ens han fet la resta de grups, precisament perquè la defensa del català i la nostra 
cultura no és una cosa de matisos, és una cosa que ha de ser de tots, és una cosa 
amb la que tots ens hem de trobar bé, per tant la nostra voluntat era que fos 
absolutament àmplia, absolutament compartida entre tota la sensibilitat d’aquest 
consistori per quelcom que és la nostra supervivència com a persones amb la nostra 
dignitat que vol representar la nostra cultura i per tant també la nostra llengua. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Evidentment el grup d’Iniciativa-Esquerra Unida donarà suport a aquesta moció i crec 
que ho relacionarem una mica amb la moció que finalment ha retirat i que jo crec que 
molts dels grups que estan en aquest consistori també haguessin votat en contra. 
 
 Primer vull començar per la part de la llengua i l’atac furibund que està fent, ha 
fet i probablement farà sempre el Partit Popular. Tot això va començar parlant català 
en la intimitat i ara estem en contra del català; estem en contra del català des de la 
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Llei d’Educació de Catalunya, però sí que estem a favor de rebre calers públics a 
escoles d’èlit que segreguen nens i nenes, això és un tema. 
 
 L’altre tema, no és només el català, és també a les institucions i a les lleis de 
Catalunya; el Partit Popular és el partit que ha portat l’Estatut al Constitucional, que 
ha fet que a hores d’ara l’Estatut, la màxima llei d’aquest país abans de la Constitució, 
no estigui en marxa, i jo crec que el Partit Popular té un problema i és que no entén 
què vol dir llengua, què és una llengua, què és la llengua catalana; la llengua catalana 
és una llengua que ha integrat, històricament ha integrat a la gent, i ara em posaré jo 
com a exemple personal, jo sense la Llei d’immersió lingüística no parlaria català, jo 
vaig néixer a un barri obrer del Baix Llobregat, jo m’he criat en una família castellano-
parlant i gràcies a la immersió lingüística domino el castellà i el català, i són dues 
llengües que podrien ser maternes, i com jo multitud de gent i que s’ha integrat en un 
país i que ha entès que Catalunya és el seu país i la seva Nació, més enllà 
d’identificacions estatals; hi ha gent que no ha nascut en un entorn català i que entén 
que Catalunya és el seu país, i això és gràcies a una política lingüística que ha fet 
que els catalans i catalanes que viuen a Catalunya se sentin catalans. 
 
 També senyors del PP la llengua és riquesa cultural, Catalunya per sort, ja ho 
apuntava el Sr. Grangé, la majoria de gent pot parlar dues llengües, i pot parlar català 
perfectament i pot parlar castellà perfectament, i deia abans que ho relacionaria amb 
aquella moció que finalment ha retirat el Partit Popular perquè aquí tothom és 
presoner dels seus actes, de les seves accions, en el cas d’aquella moció que no s’ha 
presentat m’agradaria recordar-li al Partit Popular que és un dels màxims 
responsables d’escanyar el finançament municipal; el Partit Popular va retirar l’IAE, 
que era una font principal de finançament pels municipis i per tant el que encoratja 
realment al Partit Popular és un dels punts que s’han inclòs en les esmenes que jo 
crec que en aquest cas és del grup Socialista. Si realment volen donar un tomb a la 
seva política d’enfrontisme, a la seva política d’atac continu al català, el que han de 
fer, més enllà de vídeos que jo crec que ataquen el sentit comú i ataquen a la 
sensibilitat de les persones, el que han de fer és retirar el recurs que tenen interposat 
en el Tribunal Constitucional contra l’Estatut. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
L’altre dia en la celebració dels 30 anys d’ajuntaments democràtics es podia haver dit 
també que un encert de tots els partits polítics a l’inici de la democràcia va ser definir 
un espai lliure de la confrontació en temes en els que estava en joc la convivència. La 
llengua a l’igual que la immigració són d’aquests temes. 
 
 El meu grup donarà suport a la moció perquè veu amb preocupació com des de 
la dreta s’utilitza la llengua i també la immigració amb finalitats electorals. I no 
m’estendré més per no caure nosaltres també en el mateix error i continuarem 
treballant per fer de Catalunya un sol poble amb independència de la llengua, la raça i 
l’origen de cadascú. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. ESCURA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CiU: D’entrada anunciar que subscriurem la moció, si em permeten saludar també la 
brillant intervenció del Sr. Calderón i agrair la incorporació de petits detalls 
significatius del grup que represento com pot ser potser per deformació professional 
el no limitar el tema de la persecució del català a una contemporaneïtat potser 
representada pel Sr. Aznar, quan el problema ja arrenca de 400 anys enrere d’una 
persecució i d’una precarització de la nostra cultura i de la llengua que avui en dia 
encara n’estem pagant les conseqüències. 
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 En segon lloc, també agrair que hagin incorporat, en fi que no posin en un 
mateix sac tots els dirigents del Partit Popular, i ho dic en el sentit o potser amb 
l’esperança que alguns dirigents catalans, potser alguns dirigents catalans i per què 
no a Sant Cugat, puguin no combregar al 100% amb aquesta actitud, si més no que 
no s’hi sentin còmodes, encara que no ho vulguin o no ho puguin dir, i per això també 
agraeixo això, el fet de posar “dels seus principals dirigents”. Sigui com sigui 
coincidim amb el fons i en la forma de la moció com una denúncia sense pal·liatius 
que és i per tant hi votarem a favor. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      22 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:   2 (PP) 
Abstencions:       0 
 

TORN D’EXPLICACIÓ DE VOT 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Per una banda he vist que aquí a Sant Cugat s’ha tornat a reeditar el 
famós Pacte del Tinell però aquesta vegada amb un partit més, aquesta vegada amb 
Convergència i Unió. Però jo també els hi voldria deixar clar vàries coses, en primer 
lloc això és la bandera de la meva autonomia que és Catalunya, aquests són els 
diccionaris de les llengües de la meva autonomia que és Catalunya, i aquesta és la 
bandera del meu país, la nostra catalanitat vostès no ens la posaran en dubte i 
nosaltres som igual o més catalans que tots vostès encara que ens intentin treure del 
ventall de Catalunya. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: S’ha incorporat un nou punt com a moció per 
acord de la Junta de Portaveus del passat divendres que és la moció del grup 
municipal d’ICV-EUiA per tal de recuperar la mesa de residus de Sant Cugat del 
Vallès. 
 
 - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA PER TAL DE RECUPERAR 
LA MESA DE RESIDUS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 
 En els últims anys el reciclatge i la gestió de residus han passat a ser qüestions 
importants a la nostra societat. L’exemple és que a Sant Cugat, en els últims quatre 
anys hem passat de separar un 12,25% dels nostres residus el 2004, a un 24,14% 
l’any passat.  
 
 Però encara tenim reptes per endavant. A la nostra comarca som la tercera 
població amb un percentatge de recollida seleccionada més baix. Nomes ens 
superen Gallifa i Rellinars, dos pobles que per les seves característiques físiques i de 
població justifiquen una selecció més baixa de la mitjana comarcal que es troba en un 
32,39%. 
 
 A excepció de la recollida orgànica, que poc a poc la ciutadania s’està a 
acostumant a reciclar, en la resta de fraccions seguim quedant enrere de la resta de 
poblacions de la nostra comarca, especialment de les ciutats similars en tamany a 
Sant Cugat i on, se suposa, destinen uns recursos similars a la gestió dels residus. 
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 Atès que l’any 2004 es va constituir la mesa de residus, que tenia com a 
objectius fer seguiment de les polítiques en aquest àmbit a la ciutat 
 
 Atès que la concessió de neteja viària s’acaba aquest mes, que la de recollida 
d’escombraries finalitza al 2010, i que per tant cal preparar les noves concessions. 
 
 Atès que no a tots els barris la ciutadania de Sant Cugat té garantit el dret a 
reciclar doncs no es troben contenidors de totes les fraccions (orgànica, envasos, 
etc..)  
 
 El Grup municipal d’ICV-EUiA proposa els següents: 
 

ACORDS 
 
 - La recuperació de la mesa de residus, que faci seguiment, proposi millores i 
sigui partícip de les polítiques de gestió de residus a la nostra ciutat. 
 
 - Que aquesta mesa participi en la redacció de les clàusules de la nova 
concessió de recollida d’escombraries. 
 
 - L’extensió de totes les fraccions (inclosa l’orgànica i els envasos) als districtes 
i barris on encara no existeix. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDORA SRA. REYES, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
En primer lloc agrair al Sr. Alcalde i a les senyores i senyors regidors que hagin volgut 
acceptar pel Ple d’avui aquesta moció presentada a la Secretaria General fora de 
termini per problemes administratius. 
 
 Quan valorava la Junta de Portaveus la urgència de la moció ja va comentar el 
nostre portaveu, el Sr. Xavier Boix, que quan vam decidir presentar-la no ho era, més 
aviat ens ho havíem pres amb la calma que diuen els joves perquè no teníem 
consciència de que res ens apressés, però vista la informació que ens ha facilitat 
arrel de la seva presentació ara sí té un caràcter extremadament urgent i per això 
agraïm que hagin volgut incorporar-la avui. 
 
 Se’ns ha comunicat que el maig de 2009, és a dir, ja, compleix la concessió de 
la neteja dels carrers i que d’aquí a un any i mig, el gener del 2011, la de la recollida 
d’escombraries. La concessió d’ambdues tasques les té en aquest moment TMA. 
També se’ns ha comunicat que la intenció de l’equip de govern és treure un concurs 
conjunt per la gestió de neteja, residus i punt verd, tal com fan altres poblacions 
exemplars en aquests temes, i que per poder fer una redacció correcta de les 
clàusules de la nova concessió s’ha contractat una empresa externa que ha de fer 
una diagnosi del punt de partida i una proposta del funcionament global de tot el que 
té a veure amb la neteja de la ciutat i recollida de les diferents fraccions de residus. 
Per últim en la Comissió Informativa la Sra. Cristina Paraira no es va mostrar 
partidària de recuperar la Mesa de Residus perquè la seva curta història -la de la 
Mesa, no de la Sra. Paraira, crec que va ser un any i mig de funcionament- no havia 
estat eficaç a l’hora de resoldre problemes i en canvi sí un nucli de tensió político-
social. 
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 Per altra banda citant per sobre els atesos de la nostra moció tots som 
conscients de la feina que ens queda per a fer en aquest camp malgrat haguem 
millorat respecte a situacions anteriors, i no estem segurs de compartir amb l’equip de 
govern la sensibilitat cap aquests aspectes de la vida ciutadana. 
 
 Nosaltres volem -ho diem des de fa molt de temps- ser capdavanters en la 
gestió de residus, creiem que ja ho som en altres camps que tenen un caire més 
elitista ha de ser prioritari pagar aquest preu en relació a la sostenibilitat global, ser 
també responsable i exemple de gestió en els residus que generem. 
 
 Davant aquesta situació volem constatar la nostra preocupació i malestar 
perquè estant tan avançat el procés enfocat en la nova concessió no se’ns hagués 
informat del que s’estava fent ni de quins canvis es preveien i la nostra voluntat més 
que mai si cap de participar junt amb altres grups d’aquest Consistori i els agents 
socials que estiguin interessats en la gestió dels residus a la nostra ciutat. Pensem 
que cal un replantejament global del tema i volem expressar la nostra opinió en temes 
amplis i en punts més concrets i volem també que ho faci la ciutadania, i aquesta 
voluntat es concreta en una frase ben senzilla que és recuperar la mesa de residus. 
Per això no només no la retirem tal com ens va demanar molt amablement la Sra. 
Paraira en la Comissió Informativa sinó que la presentem amb la major convicció ja 
que vistos els terminis que maneguem ens queda molt poc temps per actuar. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Nosaltres continuant amb el que ja vam iniciar el 2004 quan el nostre company 
Eduard Pomar estava al govern amb la Tinència d’Alcaldia de Medi Ambient, votarem 
a favor no ja de la constitució perquè ja es va constituir d’alguna manera, però sí la 
revifalla de la Mesa de residus. Per Esquerra és un tema que és important, és 
prioritari, sobretot d’allò que en dèiem la política de residus basada en les tres erres, 
Reduir, Reutilitzar i Reciclar, i d’alguna manera el millor residu és el que no es 
produeix i per això nosaltres creiem que és important que es defineixi en aquests 
moments, en aquesta ciutat ja, perquè és el moment en que toca fer-ho, el model de 
gestió de residus, jo crec que aquest és el moment i per tant res millor que fer-ho que 
en companyia i amb el suport escoltant a la societat civil i a tots els subjectes que 
puguin tenir interès i puguin ser protagonistes d’això. Com en totes les coses dins 
dels ajuntaments aquestes meses són de tipus consultiu, són de tipus informatiu i 
aleshores tots coneixem les dinàmiques que s’hi donen però creiem que com a 
concepte s’ha de tenir clar que quan es posa sobre la taula un model del que sigui de 
polítiques ciutadanes s’ha de fer amb el màxim consens, creiem que la Mesa de 
residus és un bon lloc per fer-ho o com a mínim per creure-s’ho i per tant hi votarem a 
favor i esperem que d’alguna manera tiri endavant. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Permeti’m Sra. Rodríguez que abans d’intervenir 
que la convidi a retirar les banderes del damunt de la taula per dos motius, el primer 
perquè aquí marquem perfil els diferents regidors i grups en base al que diem, no en 
base a l’exhibició de símbols, i en segon lloc perquè com vostè haurà notat aquestes 
dues banderes bastant més grans les tenim aquí darrera presidint el Saló de Plens, 
per tant li reitero la invitació. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRIGUEZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Nosaltres ens abstindrem en aquesta moció perquè considerem que hi 
ha coses que en la mateixa Junta de Portaveus que hem tingut abans se’ns diu que 
s’anaven a tirar ja endavant, però per altra banda ho fem una mica amb el cor partit, 
donat el cas que era l’última moció en que intervé la Sra. Reyes i també m’agradaria 
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aprofitar per dir-li fins a sempre, no adéu, donat el cas que després no tindré la 
intervenció. Ens abstenim perquè com molt bé ha dit el Sr. Recasens la gran majoria 
de qüestions que es demanen a la mateixa ja estan per posar-se i endegar-se i 
posar-se en marxa relativament aviat com és tot el desplegament de tota la qüestió 
de la brossa orgànica i inorgànica per a la resta del municipi. Per altra banda, pel 
contracte de les escombraries i de la neteja viària, sabem que per part de l’empresa 
TMA ha demanat que no volia renovar o prorrogar més l’any de contracte de la 
concessió em sembla que de neteja. Crec que això és una cosa que per part de 
l’equip de govern crec que seran ells qui hauran d’aglutinar per poder-ho fer i tirar 
endavant tot el que és aquest projecte. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sra. Rodríguez, i li prego que reflexioni 
sobre la meva petició. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Mirant cap allà a part d’altres coses el que veig és el Diccionari 
General de la Llengua Catalana del Sr. Pompeu Fabra i suposo que el que haurem de 
fer és esmerçar-nos en la recerca dels mots escaients. 
 
 Fora d’això aquest Ple està tenint certa gràcia, per un costat ens estem trobant 
amb el corró de Convergència i Unió en les diferents mocions que s’estan presentant 
i després ja hi ha hagut algun que altre intermig, sainet o com li vulguem dir. En 
aquesta moció que ha presentat el grup d’Iniciativa per Catalunya creiem que és molt 
important, primer perquè ja la vam presentar en el seu moment i ja es va votar i la 
taula de residus es va posar en marxa, i segon: què els hi deu haver passat a vostès 
per tornar a presentar una moció que diu alguna cosa semblant?, una de dues, o no 
van bé, o alguna cosa passa que no funciona. El que va passar amb l’anterior moció 
es que es va posar en pràctica aquesta moció, es va fer la Mesa de residus, va venir 
gent i això és fotut, del verb fotre, la gent va opinar, va treballar i va dir coses, i a 
vegades sembla que no però la participació ciutadana benvolguts companys de 
Convergència i Unió és això, i com que la gent va venir, va parlar, va fer propostes i a 
vegades es va queixar d’allò que no li agradava, doncs aquella Mesa de residus es va 
esmorteir, es va apagar i va morir. Per això els companys d’ICV presenten, entenc, 
aquesta moció. És un moment molt adient, i jo crec que era molt adient la presentació 
per via d’urgència perquè vostès saben que s’estan acabant o s’han acabat els plecs 
de condicions de determinades concessions de l’àmbit de neteja, algunes d’elles que 
porten alguna pròrroga no de 15 minuts cada part sinó que porten molt temps i no diré 
determinades paraules com TMA, i per tant és un moment adient. El que s’està 
posant sobre la taula són dues coses bàsicament per concloure, la primera: 
participació ciutadana, ens la creiem o no, si vostès no se la creuen votin en contra 
que suposo que és el que faran, i la segona: quin és el model de ciutat en aquest cas 
centrat en quin és el model de neteja o de tractament de residus de la nostra ciutat. 
Ara és el moment de parlar d’aquests criteris, d’aquests paradigmes a partir del qual 
es podran edificar o definir els Plecs de condicions de tots els contractes que vindran 
a continuació. Té tot el sentit que ara es faci una Mesa de residus per parlar de tot 
això, no d’aquí sis anys o d’aquí dos anys, que ja s’hauran realitzat els contractes, 
esperem. Per tant els hi preguem als companys de Convergència i Unió que acceptin 
donar suport a aquesta moció que ha presentat Iniciativa per Catalunya, no sense 
demanar-los-hi una pregunta, i acabo Sr. Alcalde, que és: hi ha més d’una pròrroga 
de concessió del servei de neteja i altres que estan en pròrroga?, vostès tenen la idea 
de continuar amb pròrrogues o no?, i l’altra pregunta que queda sobre la taula és 
evidentment si tirarà endavant la Mesa de residus o si fugiran també de la participació 
ciutadana. 
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 . TINENT D’ALCALDE SRA. PARAIRA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CiU: En primer lloc voldria agrair el to positiu en que ha estat plantejada la moció, que 
ja ho vaig comentar l’altre dia, i també el to positiu de la majoria de les intervencions 
de tots vostès, també la del Sr. Villaseñor, tot i que ens té acostumats a un altre to 
una mica més agre. 
 
 Pel que fa al tema que es planteja en la moció, el tema dels residus i la seva 
gestió és un tema complex, vostès ho saben, en el nostre municipi i en tots els 
municipis de Catalunya, és un tema que ja vostès en la moció parlen d’una sèrie de 
dades i jo no hi voldria entrar perquè no m’acaben de sortir els números que vostès 
plantejaven perquè nosaltres sempre hem dit que és un tema en que podem millorar 
molt, que hem fet feina, que anem avançant, però en cap moment ens hem sentit que 
ja havíem acabat la feina sinó que el nostre objectiu com el de tots vostès és anar 
millorant i aconseguir l’excel·lència el màxim possible en aquest tema. És cert que 
som un municipi que generem molts residus, que com diu la moció només n’hi ha dos 
que en generen més que nosaltres, però no estic d’acord en una cosa, sí que 
generem molts residus de fracció resta, és a dir, de la fracció que va a  abocador i és 
que en totes aquestes dades que es donen sempre de residus depèn una mica de si 
les parlem de quilo/habitant/any, si les parlem en tants per cent. Les dades que jo tinc 
del Consorci de Residus del Vallès Occidental és cert, som el tercer municipi que 
generem més fracció/resta però som un municipi que està absolutament en la mitja 
pel que fa a la recollida selectiva de residus. Estem generant per exemple podem 
estar parlant de quilos/habitant/any 2008 que estem en 160,94 Sant Cugat del Vallès, 
en el tema de recollides selectives com més alt és el teu número vol dir que més 
recuperes, podem estar parlant de Rubí que recupera menys que nosaltres 
selectivament, Terrassa recupera menys que nosaltres selectivament, Santa 
Perpètua de la Mogoda, Sant Quirze del Vallès, sí que són municipis que generen 
menys residus que nosaltres, amb això què vull dir?, que en cap moment nosaltres 
ens sentim conformes amb la gestió que tenim, creiem que tot és millorable però el 
que no volem que quedi que així ho diu en la moció és que selectivament som dels 
tres últims municipis del Vallès Occidental perquè això no és cert, sí que és cert que 
generem molts residus i vostès saben les condicions que té el nostre municipi i que 
moltes fan que generin més residus que en d’altres. 
 
 M’agradaria continuar dient que vostès saben també que ara caducarà el 
concurs de neteja aquest mes, que la nostra idea i així ho vam avisar i ho vam 
informar en la Comissió Informativa és treure com ha dit la Sra. Reyes un concurs 
que englobi tot el tema de les recollides, siguin selectives, fracció/resta, orgànica, és 
a dir, totes les recollides d’escombraries, la neteja, i també la gestió dels punts verds. 
Tal com ha dit la Sra. Reyes nosaltres per això hem encarregat un assessorament 
extern que ens ajudi a optimitzar els recursos que tenim perquè el que no hem 
d’inventar és el model, perquè quin model hem d’inventar?, el que ens marca la llei, hi 
ha modalitat dintre però en aquests moments la llei obliga a fer una sèrie de recollides 
selectives, a intentar disminuir residus, a recollir el paper, el vidre, els envasos, a 
recollir l’orgànica, i en això estem treballant, vostès saben que el 2009 estarà 
implantada la recollida orgànica a tot el municipi i per a nosaltres, i amb això no 
compartim la seva opció, creiem que no és una Mesa de residus qui ha de decidir el 
model, nosaltres preferim que hi hagi una empresa externa que ens faci un 
assessorament de quin seria el millor model per a Sant Cugat, intentant optimitzar 
com he dit els recursos que tenim amb l’objectiu d’aconseguir els millors resultats 
possibles, evidentment això no són fites que s’aconsegueixen en un any ni a curt 
termini, i una vegada tinguem clar aquest Plec aprovat doncs ja mirarem quina és la 
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millor manera de participació dels ciutadans. No creiem que la Mesa de residus hagi 
de redactar els plecs, no creiem que la Mesa de residus sigui un bon exemple de 
participació, i Sr. Villaseñor sobretot no vull que no quedi que si nosaltres votem en 
contra d’aquesta participació no és perquè no ens creguem la participació, vostè sap 
que s’està aprovant un Reglament de participació i potser podríem encarar-ho cap 
aquí. Però de veritat que nosaltres mai ens hem negat a parlar, al contrari, sempre 
ens hem ofert a parlar d’aquest tema. Sempre que hi hagi uns implicats intentem 
parlar i arribar a un consens i el que vull sobretot que quedi clar és que si no 
coincidim amb vostès en que la Mesa de residus sigui la millor opció no vol dir que no 
estiguem a favor de la participació. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Només per a fer un afegitó, ha esmentat Sra. Paraira molt encertadament que un dels 
principals problemes que tenim és que generem molts residus. Nosaltres vam 
presentar en aquest Ple una moció farà dos o tres plens per tal de posar sobre la 
taula la reducció de l’ús de les bosses de plàstic que si no recordo malament va ser 
aprovada per tots, aleshores sí que pregaríem que precisament el millor residu és el 
que no es produeix com he dit abans i així no generaríem tant i abundant amb el que 
parlàvem dos o tres mocions enrere de que les mocions no sempre es compleixen, 
doncs home! posem-nos a complir aquest acord de Ple sobre la reducció de l’ús de 
bosses de plàstic i crec que la ciutat també hi guanyarà. 
 
 . REGIDORA SRA. REYES, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Jo no contestaré a tot però penso que es resumeix en dues coses, per una banda 
amb el tema de participació Sra. Paraira vostè diu que estan a favor de la participació 
però per com s’explica sembla que faci un sinònim de participació cosa fàcil, i jo crec 
que és absolutament al revés, la participació sempre és complexa, o sigui que sigui 
complexa aquí no vol dir que no s’hagi de participar. Nosaltres en aquest tema 
pensem que és així, que nosaltres volem una participació complexa amb el tema 
aquest i com en tots els temes de participació pensem que on ha de començar la 
participació és d’entrada, no si val fer la part gruixuda del tema i cridar la participació 
després. Una altra cosa és que nosaltres no hem dit en cap moment que hagin de fer 
els plecs la gent que participi sinó l’òrgan consultiu com ha dit el Sr. Grangé, però 
aquest òrgan consultiu nosaltres pensem que és el moment de que comenci a opinar 
i participar. 
 
 L’altre tema és el de les dates, i jo no entraré en això perquè el Xavier Boix 
m’estava dient coses però jo sóc incapaç d’arribar a totes. El tema de les dates 
estaríem una mica com en la moció del PP, s’han de treballar, les dades que 
nosaltres tenim són les que ens han passat vostès després de molt pregar, les 
haurem tractat d’una manera o d’una altra, segurament les tractem de diferent 
manera, nosaltres creiem que parlant de percentatges la informació que nosaltres 
donem és la correcta però en tot cas ja ho parlarem en privat perquè és un tema de 
tractament com en el tema de la moció dels companys del PP. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Des de la dolçor, vostès saben que en l’anterior Ple municipal on es va 
rebutjar la moció de transparència, que si recorden transparència era aquell concepte 
que avui nosaltres volíem definir i que era que es creés una Comissió de seguiment 
dels contractes públics. Aquesta moció va ser rebutjada, jo crec que no cal repetir el 
debat perquè ja ho vam fer, vostè sap que la seva àrea, l’àrea que vostè gestiona, és 
una de les àrees que té un major pressupost atès els contractes de recollides 
d’escombraries i tot això que estem portant a la pràctica. Jo crec que en l’àrea de 
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l’Ajuntament, menys Recursos Humans, que té un major pes econòmic de contractes 
que no hi hagi participació ciutadana, pel que sigui, vostè ja ho ha dit, jo no hi entraré, 
és tirant a greu. En qualsevol cas el que sí que estarà d’acord amb mi és que vostè 
no creu que hi hagi participació ciutadana en l’àmbit dels residus, si?, tampoc?, en 
l’àmbit de la mesa dels residus?, això sí, per tant estem declinant la participació 
ciutadana en el 20 o 30%, aquí hi ha els tècnics que segurament definiran el 
pressupost en aquest sentit; per tant és el que ens està passant en tot aquest Ple 
menys en algun tros, jo crec que en algun moment canviaran l’escut i posaran un 
corró, i és la majoria absoluta, és igual el que nosaltres anem fent, que al final sempre 
hi ha el que hi ha. Jo els hi pregaria que reconsideressin aquesta situació i no cal dir-li 
que per a nosaltres i entenc que per a tots els altres grups polítics, és molt important 
el seguiment, participació i sobretot avaluació dels Plecs de condicions que estem 
parlant. El present té present però el present també té futur i sobretot té passat, i 
venim d’on venim i és important que tots plegats parlem i sapiguem què és el que 
farem més endavant amb aquests Plecs i jo crec que no cal dir gaire cosa més. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. PARAIRA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CiU: Molt breument dir-li que no l’entenc, no sé què diu, vostè tergiversa les paraules, 
parla de participació només si l’entenc com vostè diu, i jo crec que nosaltres tot i que 
en aquest punt no coincidim, crec que hem demostrat o al menys des de la meva 
àrea he demostrat que suggeriments o coses importants que vostès han considerat jo 
sempre les he tingut en compte, i si en un punt no coincideixo em sap greu que diguin 
que no estem d’acord amb la participació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:        9 (PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra: 13 (CiU) 
Abstencions:       2 (PP) 
 
ALCALDIA 
 
Relacions Institucionals i Seguretat Ciutadana 
 
 10.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DEL REGLAMENT ORGANITZATIU I FUNCIONAL DE LA COMISSIÓ 
LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 
 ANTECEDENTS: 
  
 Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 16/03/2009, va 
crear, d’acord amb l’article 51 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya, la Comissió Local de Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès; va nomenar 
el membres del Ple de la Comissió i de la Comissió permanent; i va aprovar 
inicialment el Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Local de 
Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès amb l’objectiu de regular les funcions i 
composició d’aquesta comissió i garantir el seu bon funcionament. 
 
 Atès que en data 16 de març de 2009 el Ple municipal, en sessió ordinària va 
acordar sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de 30 dies a 
comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci corresponent en el BOP, de 
conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local. 
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 Atès que en data 8 d’abril de 2009 es va publicar en el Butlletí Oficial del a 
Província de Barcelona, núm. 84, pàg. 67, l’anunci de la creació de la Comissió Local 
de Protecció Civil de Sant Cugat i l’aprovació inicial del seu Reglament organitzatiu i 
de funcionament, així com s’obria el període d’exposició pública de l’expedient. 
 
 Atesa la Diligència de la Cap del Servei d’Atenció Ciutadana de data 13 de 
maig en la que constata:  
 
a) Que l’expedient de referència va estar exposat a informació pública entre els dies 9 

d’abril i 8 de maig de 2009. 
 
b) Que en data 22 d’abril de 2009 va entrar en el Registre municipal instància de 

l’entitat Creu Roja, amb número d’expedient X2009009359. 
 
 Atesa la instància presentada pel senyor Enric Martínez Rodríguez com a 
President de l’Oficina Comarcal de Creu Roja a Sant Cugat-Rubí-Valldoreix, per la 
que demana que l’entitat Creu Roja entri a formar part de la Comissió Local de 
Protecció Civil esmentada, i que estaria representada per la Tècnica de Socors i 
Emergències la senyora Mireia Muñoz Mitjanas i, en la seva absència, pel 
Coordinador de l’Oficina Comarcal, el senyor Xavier Royo Marimón.  
 
 Atès l’Informe emès pel Tècnic de Protecció Civil de data 30 d’abril de 2009 en 
contesta a la sol·licitud-suggeriment presentada per l’entitat de la Creu Roja de Sant 
Cugat-Rubí-Valldoreix i que en la seva part escaient diu:  
 
“(...) Atès que aquesta entitat disposa d’importants mitjans humans i materials per 
ajudar al municipi i als seus ciutadans en una situació d’alerta o d’emergència. 
 
   Es proposa incloure un representant de l’entitat “Creu Roja de Sant Cugat del Vallès 
– Rubí – Valldoreix” al Ple de la comissió i a la Comissió permanent del 
“Reglament de la Comissió Local de Protecció Civil”.” 
 
 Atesa la celebració de la reunió en sessió ordinària de la Comissió Local de 
Protecció Civil de Sant Cugat el passat dia 11 de maig dels corrents amb el següent 
Ordre del dia:  
 
“ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Introducció i explicació de què és la Comissió Local. 
2.- Incorporació Creu Roja a la Comissió Local. 
3.- Torn obert de paraules.” 
 
 S’adjunta a la present Proposta l’informe del tècnic en Protecció Civil, la 
diligència de la Cap del Servei d’Atenció Ciutadana, la instància presentada per 
l’entitat Creu Roja de Sant Cugat- Rubí- Valldoreix, i l’Acta de la reunió de la Comissió 
Local de Protecció Civil celebrada el passat dia 11 de maig de 2009. 
 
 Atès que el termini d’exposició pública concedit va finalitzar el dia 9 de maig de 
2009 i atenent el que disposa l’article 49 en relació amb els articles 65.2) i 70.2) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
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 En base a l’anterior i en exercici de l’àmbit de competència atribuït al Ple per 
l’article 52.2.r) de la Llei 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
 En funció de tot el que s’ha exposat es proposa al Ple Municipal d’aquesta 
Corporació l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
 PRIMER.- ATENDRE la instància presentada el dia 22 d’abril de 2009 per 
l’entitat CREU ROJA de Sant Cugat-Rubí-Valldoreix, per la que demanaven ser 
inclosos com a membres de la Comissió Local de Protecció Civil de Sant Cugat, dins 
de l’expedient d’aprovació de la creació de la citada Comissió i del seu Reglament 
d’organització i funcionament, i en conseqüència 
 
 SEGON.- INCORPORAR a la Comissió Local de Protecció Civil de Sant Cugat 
com a membre de ple dret a l’entitat CREU ROJA de Sant Cugat-Rubí-Valldoreix, 
dins els òrgans del Ple i Comissió permanent de la Comissió Local de Protecció Civil 
de Sant Cugat. 
 
 TERCER.- ACCEPTAR com representant de l’entitat CREU ROJA de Sant 
Cugat-Rubí-Valldoreix a la senyora MIREIA MUÑOZ MITJANAS i en la seva absència 
al senyor Xavier Royo Marimón.   
 
 QUART.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Reglament d’organització i 
funcionament de la Comissió Local de Protecció Civil de Sant Cugat. 
 
 CINQUÈ.- PUBLICAR el text definitiu del Reglament de la Comissió Local de 
Protecció Civil en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el taulell 
d’anuncis i el web municipal. 
 
 SISÈ.- TRASLLADAR el present acord a tots els membres del Ple i Comissió 
permanent de la Comissió Local de Protecció Civil de Sant Cugat, i als diferents 
àmbits municipals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR DE RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT CIUTADANA, 
SR. MARTORELL: El Reglament es va aprovar en el passat Ple, s’ha passat per 
Comissió i pel plenari de la pròpia Comissió de Protecció Local; Creu Roja va 
demanar formar part de la Permanent de la Comissió de Protecció Local perquè té 
una estructura professional fixa i en aquest sentit es proposa acceptar-ho tal i com 
s’ha aprovat en el plenari de la Comissió Local de Protecció Civil. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 
membres electius presents). 
 
TERRITORI 
 
 11.- PROPOSTA DE FORMULACIÓ D’AL·LEGACIONS EN RECURSOS DE 
REPOSICIÓ INTERPOSATS FRONT ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.05.2009                    pàg. 39 
 

MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A LA FLORESTA. (EXP. 
NÚM. 83003/02 – X/02/4070). 
 
 I.- RECURS FORMULAT PER Mª DEL ROSARIO CANAL OTERO. Finca 
ubicada al Passatge Salut núm. 23. 
 
 1r.- FORMULAR al·legacions en l’expedient de recurs de reposició interposat 
per la Sra. Mª del Rosario Canal Otero, davant l’acord del Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que aprovà definitivament 
la Modificació del Pla General Metropolità a la Floresta, en resolució de 10 de febrer 
de 2009,  tot això en exercici del que preveu l’article 112 i concordants de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que s’ha conferit tràmit de vista i 
audiència a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per part del Servei de Recursos de 
la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, dins l’expedient de la seva referència 
2007/26637/B/00010, havent-se sol·licitat la corresponent ampliació del termini a 
aquesta Direcció General per tal que per part municipal es procedeixi a conèixer el 
tema, per l’òrgan que aprovà provisionalment aquella figura de planejament, 
corresponent al Ple de la Corporació. 
 
 2n.- INFORMAR FAVORABLEMENT, en els seus propis termes, contingut i 
abast, l’escrit de recurs de reposició subscrit per la Sra. Mª del Rosario Canal Otero, 
en el sentit d’ajustar l’alineació determinada pel planejament vigent, en l’àmbit del Ps. 
de la Salut 23, fent-la coincident amb les determinacions de la llicència municipal 
d’obres majors concedida el 19 de novembre de 2002, tenint en compte que el vial 
continuarà disposant de l’amplada mínima de 6 m. que fixa el Pla General pels 
carrers d’aquesta tipologia. 
 
 3r.- APROVAR l’informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 7 de maig de 
2009, en el qual motiva i posa de manifest els antecedents aplicables al recurs de 
reposició, el contingut del qual s’incorpora al present acord com a motivació 
específica de conformitat amb allò que preveu l’article 89.5) de la citada Llei 30/1992, 
de 26 de novembre. 
 
 4t.- ELEVAR el present acord al Servei de Recursos de la Direcció General 
d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, amb sol·licitud de la seva incorporació en la instrucció del 
recurs de reposició interposat a l’efecte, a l’expedient de la seva referència 
2007/26637/B/00010. 
 
 II.- RECURS FORMULAT PER GUADALUPE SALES PORTILLA, AGUSTÍN 
GUTIERREZ QUERO I CARMEN BERRAL GALVEZ. Finca ubicada al carrer de 
Can Llobet, 27 
 
 1r.- FORMULAR al·legacions en l’expedient de recurs de reposició interposat 
per les Sres. Guadalupe Sales Portilla i Carmen Berral Gálvez i el Sr. Agustín 
Gutiérrez Quero, davant l’acord del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya, que aprovà definitivament la Modificació del Pla 
General Metropolità a la Floresta, en resolució de 10 de febrer de 2009, tot això en 
exercici del que preveu l’article 112 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, tenint en compte que s’ha conferit tràmit de vista i audiència a 
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l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per part del Servei de Recursos de la Direcció 
General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, dins l’expedient de la seva referència 
2002/001326/B/00002, havent-se sol·licitat la corresponent ampliació del termini a 
aquesta Direcció General per tal que per part municipal es procedeixi a conèixer el 
tema, per l’òrgan que aprovà provisionalment aquella figura de planejament, 
corresponent al Ple de la Corporació. 
 
 2n.- INFORMAR DESFAVORABLEMENT la proposta de les Sres. Guadalupe 
Sales Portilla i Carmen Berral Gálvez i el Sr. Agustín  Gutiérrez Quero, de modificació 
del planejament aprovat definitivament per part del Conseller de Política Territorial i 
Obres  Públiques de la Generalitat de Catalunya, envers la Modificació del Pla 
General Metropolità a la Floresta, que es proposa mantenir en els seus propis termes 
aprovats per Resolució de 10 de febrer de 2009, tota vegada que el manteniment de 
part de la finca afecta a sistema urbanístic, en aquest cas d’espais lliures, respon a la 
voluntat del Pla de preservar la bossa verda de caràcter boscós existent al centre del 
districte, tot possibilitant la seva connexió, entre altres, amb l’avinguda de la Verge de 
Montserrat i la plaça de l’Estació. La qualificació com a Parc Forestal de conservació 
(clau 27) de la part afectada de la finca de referència respon a la voluntat de tractar 
de forma unitària, establint el mateix grau de protecció, tant la bossa verda existent 
com les seves conexions a la trama urbana. 
 
 3r.- APROVAR l’informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 7 de maig de 
2009,  en el qual motiva i posa de manifest els antecedents aplicables al recurs de 
reposició, el contingut del qual s’incorpora al present acord com a motivació 
específica de conformitat amb allò que preveu l’article 89.5) de la citada Llei 30/1992, 
de 26 de novembre. 
 
 4t.- ELEVAR el present acord al Servei de Recursos de la Direcció General 
d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, amb sol·licitud de la seva incorporació en la instrucció del 
recurs de reposició interposat a l’efecte, a l’expedient de la seva referència 
2002/001326/B/00002. 
 
 III.- RECURS FORMULAT PER MUGENDI, S.L. REPRESENTADA PER 
MANEL GONZALEZ SOLANES. Finca ubicada al Passatge Salut núm. 18-20. 
 
 1r.- FORMULAR al·legacions en l’expedient de recurs de reposició interposat 
pel Sr. Manel Gonzalez Solanes, en representació de la societat mercantil Mugendi, 
S.L.  davant l’acord del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, que aprovà definitivament la Modificació del Pla General 
Metropolità a la Floresta, en resolució de 10 de febrer de 2009,  tot això en exercici 
del que preveu l’article 112 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, tenint en compte que s’ha conferit tràmit de vista i audiència a l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès per part del Servei de Recursos de la Direcció General 
d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, dins l’expedient de la seva referència 2007/26637/B/00011, 
havent-se sol·licitat la corresponent ampliació del termini a aquesta Direcció General 
per tal que per part municipal es procedeixi a conèixer el tema, per l’òrgan que aprovà 
provisionalment aquella figura de planejament, corresponent al Ple de la Corporació. 
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 2n.- INFORMAR FAVORABLEMENT, en els seus propis termes, contingut i 
abast, l’escrit de recurs de reposició subscrit pel Sr. Manuel Gonzalez Solanes, en 
nom i representació de Mugendi S.L., relatiu a l’eliminació del vial que afecta a la 
finca situada al Passeig de la Salut núm. 18-20 i que constitueix la connexió entre el 
Passatge Gladiol, tot condicionant la seva petició a la constitució d’una servitud de 
pas públic en la seva finca per tal de facilitar la implantació de la xarxa de 
clavegueram del Passatge Gladiol, fins connectar-la amb l’existent pel Passeig de la 
Salut. 
 
 3r.- APROVAR l’informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 7 de maig de 
2009,  en el qual motiva i posa de manifest els antecedents aplicables al recurs de 
reposició, el contingut del qual s’incorpora al present acord com a motivació 
específica de conformitat amb allò que preveu l’article 89.5) de la citada Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, tenint en compte la instrucció favorable per part de Serveis 
Urbans Municipals. 
 
 4t.- ELEVAR el present acord al Servei de Recursos de la Direcció General 
d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, amb sol·licitud de la seva incorporació en la instrucció del 
recurs de reposició interposat a l’efecte, a l’expedient de la seva referència 
2007/26637/B/00011. 
 
 IV.- RECURS FORMULAT PER XAVIER FIGUERES I CLARET EN 
REPRESENTACIÓ DE LA SOCIETAT FACTA NON VERBA, S.L. Finca ubicada a 
l’Av. Pere Planes, 188. 
 
 1r.- FORMULAR al·legacions en l’expedient de recurs de reposició interposat 
pel Sr. Xavier Figueres i Claret  en representació de la Societat Facta Non Verba, 
S.L., davant l’acord del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, que aprovà definitivament la Modificació del Pla General 
Metropolità a la Floresta, en resolució de 10 de febrer de 2009,  tot això en exercici 
del que preveu l’article 112 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú, 
tenint en compte que s’ha conferit tràmit de vista i audiència a l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès per part del Servei de Recursos de la Direcció General d’Urbanisme 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, dins l’expedient de la seva referència 2007/26637/B/00012. 
 
 2n.- INFORMAR FAVORABLEMENT en els seus propis termes, contingut i 
abast, l’escrit de recurs de reposició subscrit pel Sr. Xavier Figueres i  Claret, en 
representació de la societat Facta Non Verba, S.L., tot complementant el punt 3.1.8.k 
de la memòria de forma que es reconegui el sostre realment materialitzable dins 
l’àmbit i uns paràmetres urbanístics específics d’ocupació (30%) i número de plantes 
(PB+2). Així mateix, una vegada concretats els principals paràmetres urbanístics, i 
remetent-se per a tots els altres als propis de la clau 20a/10, es considera que ja no 
resulta necessari la delimitació d’un àmbit sotmès a planejament derivat, sinó que 
l’àmbit es pot desenvolupar directament mitjançant un polígon d’actuació urbanística, 
atès que l’únic objectiu era formalitzar la cessió del sistema i l’ordenament del sostre. 
 
 3r.- APROVAR l’informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 7 de maig de 
2009,  en el qual motiva i posa de manifest els antecedents aplicables al recurs de 
reposició, el contingut del qual s’incorpora al present acord com a motivació 
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específica de conformitat amb allò que preveu l’article 89.5) de la citada Llei 30/1992, 
de 26 de novembre. 
 
 4t.- ELEVAR el present acord al Servei de Recursos de la Direcció General 
d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, amb sol·licitud de la seva incorporació en la instrucció del 
recurs de reposició interposat a l’efecte, a l’expedient de la seva referència 
2007/26637/B/00012. 
 
 V.-  RECURS FORMULAT PER LLUÍS MARIA DOMINGO TORT. Finca 
ubicada al carrer del Turó del Sol, 39. 
 
 1r.- FORMULAR al·legacions en l’expedient de recurs de reposició interposat 
pel Sr. Lluís Maria Domingo Tort, davant l’acord del Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que aprovà definitivament la 
Modificació del Pla General Metropolità a la Floresta,  en resolució de 10 de febrer de 
2009,  tot això en exercici del que preveu l’article 112 i concordants de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que s’ha conferit tràmit de vista i 
audiència a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per part del Servei de Recursos de 
la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, dins l’expedient de la seva referència 
2007/26637/B/00009, havent-se sol·licitat la corresponent ampliació del termini a 
aquesta Direcció General per tal que per part municipal es procedeixi a conèixer el 
tema per l’òrgan que aprovà provisionalment aquella figura de planejament, 
corresponent al Ple de la Corporació. 
 
 2n.- INFORMAR FAVORABLEMENT en els seus propis termes, contingut i 
abast, l’escrit de recurs de reposició subscrit pel Sr. Lluís Maria Domingo Tort, en 
haver-se comprovat de la documentació aportada per l’interessat que l’afecció per 
vialitat de la seva finca es tracta d’una errada material subsanable d’acord amb el que 
determina l’art. 105.2) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,  atès que aquesta 
afecció mai ha constituït passatge ni ha format part del domini públic.  
 
 3r.- APROVAR l’informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 7 de maig de 
2009, en el qual motiva i posa de manifest els antecedents aplicables al recurs de 
reposició, el contingut del qual s’incorpora al present acord com a motivació 
específica de conformitat amb allò que preveu l’article 89.5) de la citada Llei 30/1992, 
de 26 de novembre. 
 
 4t.- ELEVAR el present acord al Servei de Recursos de la Direcció General 
d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, amb sol·licitud de la seva incorporació en la instrucció del 
recurs de reposició interposat a l’efecte, a l’expedient de la seva referència 
2007/26637/B/00009. 
 
 VI.- RECURS FORMULAT PER IOLANDA JULIÀ CAURIN. Finca ubicada al 
carrer Adrià Padrós núm. 2. 
 
 1r.- FORMULAR al·legacions en l’expedient de recurs de reposició interposat 
per la Sra. Iolanda Julià Caurin, davant l’acord del Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que aprovà definitivament la 
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Modificació del Pla General Metropolità a la Floresta, en resolució de 10 de febrer de 
2009,  tot això en exercici del que preveu l’article 112 i concordants de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que s’ha conferit tràmit de vista i 
audiència a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per part del Servei de Recursos de 
la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, dins l’expedient de la seva referència 
2007/26637/B/00007, havent-se sol·licitat la corresponent ampliació del termini a 
aquesta Direcció General per tal que per part municipal es procedeixi a conèixer el 
tema per l’òrgan que aprovà provisionalment aquella figura de planejament, 
corresponent al Ple de la Corporació. 
 
 2n.- INFORMAR FAVORABLEMENT en els seus propis termes, contingut i 
abast, l’escrit de recurs de reposició subscrit per la Sra. Iolanda Julià Caurin, en el 
sentit que la totalitat de la finca quedi qualificada com a 20a/10, tenint en compte que 
la interessada ha aportat la resposta emesa pel Servei de Planificació i Gestió de 
l’entorn natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de data 26 de març, en 
referència a la seva sol·licitud sobre la futura delimitació del Parc Natural de 
Collserola, en que es reconeix el límit de la propietat en la proposta de delimitació del 
Parc Natural. 
 
 3r.- APROVAR l’informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 7 de maig de 
2009,  en el qual motiva i posa de manifest els antecedents aplicables al recurs de 
reposició, el contingut del qual s’incorpora al present acord com a motivació 
específica de conformitat amb allò que preveu l’article 89.5) de la citada Llei 30/1992, 
de 26 de novembre. 
 
 4t.- ELEVAR el present acord al Servei de Recursos de la Direcció General 
d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, amb sol·licitud de la seva incorporació en la instrucció del 
recurs de reposició interposat a l’efecte, a l’expedient de la seva referència 
2007/26637/B/00007. 
 
 VII.- RECURS FORMULAT PER ISABEL SUÑE SHCEEF. Finca ubicada 
entre els carrers Nenúfar, Casalot i Passatge Nenúfar. 
 
 1r.- FORMULAR al·legacions en l’expedient de recurs de reposició interposat 
per la Sra. Rosa Isabel Suñe Scheef, davant l’acord del Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que aprovà definitivament 
la Modificació del Pla General Metropolità a la Floresta, en resolució de 10 de febrer 
de 2009,  tot això en exercici del que preveu l’article 112 i concordants de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que s’ha conferit tràmit de vista i 
audiència a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per part del Servei de Recursos de 
la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, dins l’expedient de la seva referència 
2007/26637/B/00002, havent-se sol·licitat la corresponent ampliació del termini a 
aquesta Direcció General per tal que per part municipal es procedeixi a conèixer el 
tema per l’òrgan que aprovà provisionalment aquella figura de planejament, 
corresponent al Ple de la Corporació. 
 
 2n.- INFORMAR DESFAVORABLEMENT la proposta de la Sra. Rosa Isabel 
Suñe Scheef, de modificació del planejament aprovat definitivament per part del 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.05.2009                    pàg. 44 
 

Conseller de Política Territorial i Obres  Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
envers la Modificació del Pla General Metropolità a la Floresta, que es proposa 
mantenir en els seus propis termes aprovats per Resolució de 10 de febrer de 2009, 
tota vegada que la finca de referència, sens perjudici que es troba inequívocament en 
sòl no urbanitzable, és susceptible d’estar  inclosa dins el PEIN, per la qual cosa, més 
enllà de reclassificar dita porció de sòl, passant-la de sòl no urbanitzable a sol urbà 
sense que presenti cap continuïtat amb la trama urbana existent en sòl urbà, hi 
resultaria d’aplicació la normativa sectorial per la qual els límits del Pla urbanístic han 
de respectar la delimitació de l’espai natural de la Serra de Collserola inclòs al PEIN, 
de conformitat amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, i el Decret 
328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, i en 
conseqüència no pot ésser objecte d’instrumentació diferent a la ja resolta 
definitivament. 
 
 3r.- APROVAR l’informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 7 de maig de 
2009, en el qual motiva i posa de manifest els antecedents aplicables al recurs de 
reposició, el contingut del qual s’incorpora al present acord com a motivació 
específica de conformitat amb allò que preveu l’article 89.5) de la citada Llei 30/1992, 
de 26 de novembre. 
 
 4t.- ELEVAR el present acord al Servei de Recursos de la Direcció General 
d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, amb sol·licitud de la seva incorporació en la instrucció del 
recurs de reposició interposat a l’efecte, a l’expedient de la seva referència 
2007/26637/B/00002. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Aquest punt fa 
referència a les al·legacions o recursos que han presentat diversos veïns en relació a 
la modificació del Pla General a la Floresta. En primer lloc hem de dir que només 
s’han presentat set recursos, la qual cosa està molt bé perquè el Pla General 
Metropolità, la modificació com saben era una modificació molt extensa que hem 
estat molts anys en tramitar, que parlava de vialitat, d’alineacions, de vials, de 
centralitat, de corredors verds, i per tant el fet que en un document tan ampli, tan 
costós, al final haguem acotat només a set recursos és un tema que pensem que és 
important. També voldria comentar que els set recursos han estat presentats davant 
la Generalitat de Catalunya que és qui és competent per aprovar definitivament el 
document i en aquest moment la Generalitat el que fa és enviar aquests documents a 
l’Ajuntament per tal que l’Ajuntament en faci informe o valoració al respecte, però qui 
acaba prenent la darrera decisió és la Generalitat. Això no vol dir que haguem 
comentat aquests recursos amb els tècnics de la Direcció General d’Urbanisme per 
veure els criteris amb els que aquests tècnics després informaran a la Comissió. 
 
 Dèiem que s’havien presentat set recursos i com els hi deia són temes que 
hem estudiat pormenoritzadament tant des dels serveis tècnics com a la Comissió 
Informativa, per tant tots els grups coneixen en plànol i text cadascuna de les 
situacions i cadascun dels casos, s’han avaluat i, en alguns casos, l’ajuntament i els 
tècnics municipals informen favorablement i en aquest cas un dels casos finalment no 
es pot acceptar perquè s’estima necessari que quedi un corredor verd i per tant seria 
en aquest cas, en el punt 11, l’únic punt que no es podria acceptar. 
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 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Voldríem demanar la votació separada dels punts perquè considerem 
que hi ha un recurs que nosaltres no trobem conforme. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Suposo que no tocaria obrir debats passats en aquest tema perquè ja vam dedicar-hi 
forces hores un cop tancat aquest expedient per part de la Generalitat. Nosaltres ens 
abstindrem perquè aquest va ser el nostre posicionament en aquest punt quan va 
passar per darrer cop per aquest plenari. 
 
 . REGIDOR SRA. GAUSA, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Simplement per dir que nosaltres votarem a favor i volem explicar el 
motiu del principi d’aquesta operació que pensem que és beneficiosa per la Floresta i 
pel conjunt de Sant Cugat i el nostre acord amb els informes tècnics municipals. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Desconec si és 
possible votar separadament els acords o recursos, en tot cas si és així, que el 
Secretari m’indica que sí que es pot fer, m’hauria d’indicar la Sra. Rodríguez quin punt 
vol votar separadament. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Rodríguez com li deia la Sra. Conesa això 
ens facilitaria la votació, les al·legacions estan totes numerades, de la 1 fins a la 7, i 
ens hauria de dir si vol que separem alguna expressament i d’aquesta manera amb 
dues votacions ho podríem arreglar. 
 
 Bé, doncs votaríem separadament el punt IV que és el recurs formulat pel Sr. 
Xavier Figueras i Claret en representació de la societat Facta Non Verba S.L. relativa 
a la finca ubicada a l’Av. Pere Planes, 188. 
 

TORN DE VOTACIÓ APARTAT IV DEL PUNT 11é. 
 
Vots a favor:      19 (CiU, PSC i ERC) 
Vots en contra:   2 (PP) 
Abstencions:       3 (ICV-EUiA) 
 

TORN DE VOTACIÓ APARTATS I, II, III, V, VI i VII DEL PUNT 11è. 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 
membres electius presents). 
 
 12.- PROPOSTA DE FORMULACIÓ D’AL·LEGACIONS EN RECURSOS DE 
REPOSICIÓ INTERPOSATS FRONT ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ ALS ÀMBITS DE LA 
FLORESTA, VALLDOREIX I CAN MONTMANY. (EXPEDIENT NÚM. 83006/06 – 
X/06/14064). 
 
 I.- RECURS FORMULAT PER JOAN BARRI SABATER. Finca ubicada al 
Passatge Sanatori del Fumet, 22. 
 
 1r.- FORMULAR al·legacions en l’expedient de recurs de reposició interposat 
pel Sr. Joan Barri Sabater, davant l’acord del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, que aprovà definitivament la Modificació 
puntual del Pla General Metropolità als àmbits de la Floresta,  Valldoreix i Can 
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Montmany de Sant Cugat del Vallès en resolució de 10 de febrer de 2009,  tot això en 
exercici del que preveu l’article 112 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment 
Administratiu Comú, tenint en compte que s’ha conferit tràmit de vista i audiència a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per part del Servei de Recursos de la Direcció 
General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, dins l’expedient de la seva referència 2007/26637/B/00008, 
havent-se sol·licitat la corresponent ampliació del termini a aquesta Direcció General 
per tal que per part municipal es procedeixi a conèixer el tema per l’òrgan que aprovà 
provisionalment aquella figura de planejament, corresponent al Ple de la Corporació. 
 
 2n.- INFORMAR FAVORABLEMENT l’escrit de recurs de reposició subscrit 
pel Sr. Joan Barri Sabater en el sentit de requalificar la seva finca de clau 20/a/10, 
d’acord amb la documentació aportada a l’efecte i que haurà de complementar-se 
amb nous documents que permetin concretar les dades de l’informe tècnic aportat, tot 
això sense perjudici que per a aquelles edificacions o construccions per les que 
s’hagués incoat expedient de disciplina i que no resultessin legalitzables en aplicació 
del nou planejament, calgui procedir a la resolució de dit expedient i que el resultat 
acumulatiu d’eventuals resolucions favorables d’altres recursos que, malgrat de forma 
aïllada puguin ser valorats positivament, de forma conjunta poden  posar en perill la 
bondat de la proposta, la qual ha estat valorada expressament pels òrgans que han 
participat en la seva aprovació defintiva. 
 
 3r.- APROVAR l’informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 7 de maig de 
2009, en el qual motiva i posa de manifest els antecedents aplicables al recurs de 
reposició, el contingut del qual s’incorpora al present acord com a motivació 
específica de conformitat amb allò que preveu l’article 89.5) de la citada Llei 30/1992, 
de 26 de novembre. 
 
 4t.- ELEVAR el present acord al Servei de Recursos de la Direcció General 
d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, amb sol·licitud de la seva incorporació en la instrucció del 
recurs de reposició interposat a l’efecte, a l’expedient de la seva referència 
2007/26637/B/00008. 
 
 II.- RECURS FORMULAT PER NÚRIA DEBRITTO MORALES, AGUSTÍN 
OLIVARES GADEA, CLÀUDIA ARRUGA RODRÍGUEZ, GUILLERMO GALLEGO 
MORAS, VICTORIA PRIETO SILVESTRE I BIENVENIDO SEBASTIÁN DÍAZ. 
Finques  ubicades al carrer Quadra de Canals, 76,78,80 
 
 1r.- FORMULAR al·legacions en l’expedient de recurs de reposició interposat 
per Núria Debritto Morales, Agustín Olivares Gadea, Clàudia Arruga Rodríguez, 
Guillermo Gallego Moras, Victoria Prieto Silvestre i Bienvenido Sebastián Díaz,  que 
aprovà definitivament la Modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits de 
la Floresta, Valldoreix i Can Montmany de Sant Cugat del Vallès en resolució de 10 
de febrer de 2009,  tot això en exercici del que preveu l’article 112 i concordants de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que s’ha conferit tràmit de 
vista i audiència a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per part del Servei de 
Recursos de la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, dins l’expedient de la seva referència 
2007/26637/B/00004, havent-se sol·licitat la corresponent ampliació del termini a 
aquesta Direcció General per tal que per part municipal es procedeixi a conèixer el 
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tema per l’òrgan que aprovà provisionalment aquella figura de planejament, 
corresponent al Ple de la Corporació. 
 
 2n.- INFORMAR FAVORABLEMENT, en els seus propis termes, contingut i 
abast, l’escrit de recurs de reposició subscrit per  Núria Debritto Morales, Agustín 
Olivares Gadea, Clàudia Arruga Rodríguez, Guillermo Gallego Moras, Victoria Prieto 
Silvestre i Bienvenido Sebastián Díaz, en  el sentit de requalificar les seves finques de 
clau 20/a/10, en la seva totalitat, tot això sense perjudici que el resultat acumulatiu 
d’eventuals resolucions favorables d’altres recursos que, malgrat de forma aïllada 
puguin ser valorats positivament, de forma conjunta poden posar en perill la bondat 
de la proposta, la qual ha estat valorada expressament pels òrgans que han participat 
en la seva aprovació defintiva. 
 
 3r.- APROVAR l’informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 7 de maig de 
2009, en el qual motiva i posa de manifest els antecedents aplicables al recurs de 
reposició, el contingut del qual s’incorpora al present acord com a motivació 
específica de conformitat amb allò que preveu l’article 89.5) de la citada Llei 30/1992, 
de 26 de novembre. 
 
 4t.- ELEVAR el present acord al Servei de Recursos de la Direcció General 
d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, amb sol·licitud de la seva incorporació en la instrucció del 
recurs de reposició interposat a l’efecte, a l’expedient de la seva referència 
2007/26637/B/00004. 
 
 III.- RECURS FORMULAT PER MÒNICA CONDOMINAS CUSÍ. Finca 
ubicada al carrer Auró, 4-6. 
 
 1r.- FORMULAR al·legacions en l’expedient de recurs de reposició interposat 
per la Sra. Mónica Condominas Cusí, davant l’acord del Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que aprovà definitivament 
la Modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits de  la Floresta, 
Valldoreix i Can Montmany de Sant Cugat del Vallès en resolució de 10 de febrer de 
2009,  tot això en exercici del que preveu l’article 112 i concordants de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que s’ha conferit tràmit de vista i 
audiència a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per part del Servei de Recursos de 
la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, dins l’expedient de la seva referència 
2007/26637/B/00001, havent-se sol·licitat la corresponent ampliació del termini a 
aquesta Direcció General per tal que per part municipal es procedeixi a conèixer el 
tema per l’òrgan que aprovà provisionalment aquella figura de planejament, 
corresponent al Ple de la Corporació. 
  
 2n.- INFORMAR FAVORABLEMENT l’escrit de recurs de reposició subscrit 
per la Sra. Mónica Condominas Cusí en el sentit de requalificar part de la seva finca 
de clau 20/a/10, tot això sense perjudici que el resultat acumulatiu d’eventuals 
resolucions favorables d’altres recursos que, malgrat de forma aïllada puguin ser 
valorats positivament, de forma conjunta poden posar en perill la bondat de la 
proposta, la qual ha estat valorada expressament pels òrgans que han participat en la 
seva aprovació definitiva. 
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 3r.- APROVAR l’informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 7 de maig de 
2009, en el qual motiva i posa de manifest els antecedents aplicables al recurs de 
reposició, el contingut del qual s’incorpora al present acord com a motivació 
específica de conformitat amb allò que preveu l’article 89.5) de la citada Llei 30/1992, 
de 26 de novembre. 
 
 4t.- ELEVAR el present acord al Servei de Recursos de la Direcció General 
d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, amb sol·licitud de la seva incorporació en la instrucció del 
recurs de reposició interposat a l’efecte, a l’expedient de la seva referència 
2007/26637/B/00001. 
 
 IV.- RECURS FORMULAT PER ALBERTO NICOLÁS CAMPILLO. Finca 
ubicada al carrer Catalpa, 46. 
 
 1r.- FORMULAR al·legacions en l’expedient de recurs de reposició interposat 
pel Sr. Alberto Nicolás Campillo, davant l’acord del Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que aprovà definitivament la 
Modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits de  la Floresta, Valldoreix i 
Can Montmany de Sant Cugat del Vallès en resolució de 10 de febrer de 2009,  tot 
això en exercici del que preveu l’article 112 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, tenint en compte que s’ha conferit tràmit de vista i audiència a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per part del Servei de Recursos de la Direcció 
General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, dins l’expedient de la seva referència 2007/26637/B/00005, 
havent-se sol·licitat la corresponent ampliació del termini a aquesta Direcció General 
per tal que per part municipal es procedeixi a conèixer el tema per l’òrgan que aprovà 
provisionalment aquella figura de planejament, corresponent al Ple de la Corporació. 
  
 2n.- INFORMAR FAVORABLEMENT l’escrit de recurs de reposició subscrit 
pel Sr. Alberto Nicolás Campillo, en el sentit de requalificar part de la seva finca de 
clau 20/a/10, tot això sense perjudici que el resultat acumulatiu d’eventuals 
resolucions favorables d’altres recursos que, malgrat de forma aïllada puguin ser 
valorats positivament, de forma conjunta poden posar en perill la bondat de la 
proposta, la qual ha estat valorada expressament pels òrgans que han participat en la 
seva aprovació definitiva. 
 
 3r.- APROVAR l’informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 7 de maig de 
2009, en el qual motiva i posa de manifest els antecedents aplicables al recurs de 
reposició, el contingut del qual s’incorpora al present acord com a motivació 
específica de conformitat amb allò que preveu l’article 89.5) de la citada Llei 30/1992, 
de 26 de novembre. 
 
 4t.- ELEVAR el present acord al Servei de Recursos de la Direcció General 
d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, amb sol·licitud de la seva incorporació en la instrucció del 
recurs de reposició interposat a l’efecte, a l’expedient de la seva referència 
2007/26637/B/00005. 
 
 V.- RECURS FORMULAT PER PABLO ALONSO GONZÁLEZ. Finca ubicada 
al Passeig del Bosc, 41. 
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 1r.- FORMULAR al·legacions en l’expedient de recurs de reposició interposat 
pel Sr. Pablo Alonso González, davant l’acord del Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que aprovà definitivament la 
Modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits de  la Floresta, Valldoreix i 
Can Montmany de Sant Cugat del Vallès en resolució de 10 de febrer de 2009,  tot 
això en exercici del que preveu l’article 112 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, tenint en compte que s’ha conferit tràmit de vista i audiència a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per part del Servei de Recursos de la Direcció 
General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, dins l’expedient de la seva referència 2007/26637/B/00003, 
havent-se sol·licitat la corresponent ampliació del termini a aquesta Direcció General 
per tal que per part municipal es procedeixi a conèixer el tema per l’òrgan que aprovà 
provisionalment aquella figura de planejament, corresponent al Ple de la Corporació. 
 
 2n.- INCORPORAR l’informe tècnic de l’arquitecte de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix de data 11 de maig de 2009, en el qual motiva i posa 
de manifest els antecedents aplicables al recurs de reposició, el contingut del qual 
s’incorpora al present acord com a motivació específica de conformitat amb allò que 
preveu l’article 89.5) de la citada Llei 30/1992, de 26 de novembre, que ha estat 
tramès per la Presidenta de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, que 
INFORMA DESFAVORABLEMENT el recurs de reposició amb aquella motivació 
tècnica subscrita per l’Arquitecte d’aquell ens local. 
 
 3r.- ELEVAR el present acord al Servei de Recursos de la Direcció General 
d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, amb sol·licitud de la seva incorporació en la instrucció del 
recurs de reposició interposat a l’efecte, a l’expedient de la seva referència 
2007/26637/B/00003.  
 
 4t.- TRASLLADAR el present acord a la Presidenta de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, als efectes escaients. 
 
 VI.- RECURS FORMULAT PER CARMEN BORN ECHANDI I Mª DEL 
CARMEN PONT BORN. Finca ubicada al carrer Sanatori, 44. 
 
 1r.- FORMULAR al·legacions en l’expedient de recurs de reposició interposat 
per les Sres. Carmen Born Echandi i Mª del Carmen Pont Born,  davant l’acord del 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que 
aprovà definitivament la Modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits de 
la Floresta, Valldoreix i Can Montmany de Sant Cugat del Vallès en resolució de 10 
de febrer de 2009,  tot això en exercici del que preveu l’article 112 i concordants de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que s’ha conferit tràmit de 
vista i audiència a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per part del Servei de 
Recursos de la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, dins l’expedient de la seva referència 
2007/26637/B/00006, havent-se sol·licitat la corresponent ampliació del termini a 
aquesta Direcció General per tal que per part municipal es procedeixi a conèixer el 
tema per l’òrgan que aprovà provisionalment aquella figura de planejament, 
corresponent al Ple de la Corporació. 
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 2n.- INFORMAR FAVORABLEMENT en els seus propis termes, contingut i 
abast, l’escrit de recurs de reposició subscrit per les Sres. Carmen Born Echandi i Mª 
del Carmen Pont Born, en haver-se comprovat de la documentació aportada per les 
interessades que les dades que consten en l’expedient de modificació de Pla 
General, relatives a la finca identificada amb el número 103 i que es correspon a la 
finca que es troba al carrer Sanatori, 44, són errònies, havent-se de substituir les 
mateixes d’acord amb el que determina l’art. 105.2) de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu comú, d’acord amb el següent: 
 

Referència  103 
Adreça  c/ Sanatori, 44 
Superfície parcel.la  704,66 m2 
Qualificació urbanística 20a/10 
Referència cadastral 000500100DF28E0001SG 
Propietàries  Ma. Carmen Born Echandi i Ma. 

Carmen Pont Born 
Any de construcció 1967 
Observacions Plànol 8b 

 
 3r.- APROVAR l’informe jurídic d’11 de maig de 2009,  en el qual motiva i posa 
de manifest els antecedents aplicables al recurs de reposició, el contingut del qual 
s’incorpora al present acord com a motivació específica de conformitat amb allò que 
preveu l’article 89.5) de la citada Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
 4t.- ELEVAR el present acord al Servei de Recursos de la Direcció General 
d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, amb sol·licitud de la seva incorporació en la instrucció del 
recurs de reposició interposat a l’efecte, a l’expedient de la seva referència 
2007/26637/B/00006. 
 
 5è.- NOTIFICAR el present acord al Sr. Luis Cortés Diogene, com a part 
interessada a l’expedient, tota vegada que constava en la fitxa a substituir 
erròniament com a propietari. 
 

INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE 
 

 . REGIDOR SR. GAUSA, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Demanaria votació separada per una al·legació presentada sobre la finca del 
Passatge Sanatori núm. 22. (apartat I de la proposta). 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Una vegada més ens 
trobem en la mateixa situació que el punt anterior, en aquest cas es tracta de la 
modificació del Pla General Metropolità als àmbits de la Floresta, Valldoreix i Can 
Montmany, el que hem vingut anomenant col·loquialment “les casetes fora 
d’ordenació”. En aquest cas també era un document complex perquè era un 
document que agafava diverses finques de diferents llocs del territori i per tant va ser 
un document també complex de tramitar. En aquest cas s’han presentat sis 
al·legacions davant la Generalitat de Catalunya, la Generalitat ens ha traslladat també 
per fer l’informe o la valoració per part dels serveis tècnics municipals i en aquest cas 
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la proposta seria d’informar favorablement allò que els tècnics municipals han 
establert, tenint en compte que hi ha una situació que és de Valldoreix i que l’informe 
tècnic l’ha emès l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: El 
mateix argument que en el punt anterior, ens abstindrem perquè també en el seu 
moment ens vam abstenir l’última vegada que va passar per aquest Ple. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Volem destacar la importància d’aquesta operació urbanística, primer perquè ens 
sembla que restablim els drets dels propietaris que van patir les conseqüències d’un 
urbanisme no democràtic i van veure com les seves cases perfectament legals 
passaven a estar en zona verda amb l’aprovació del PGM de 1976.  
 
 Aquesta és una operació extremadament complexa pel nombre de cases i 
situacions que ens trobem, ho ha dit la Tinent d’Alcalde, estic perfectament d’acord 
amb ella, i vam establir una forma de treballar casa per casa que nosaltres com a 
grup municipal hem tractat d’estar a l’alçada. Era i és molt important que els criteris 
fossin iguals per a tots els veïns perquè ens sembla que és fonamental. Un d’aquests 
criteris és que es demostrés que totes les cases estiguessin efectivament construïdes 
abans de 1976. 
 
 Nosaltres hem demanat votació separada en aquest punt precisament perquè 
ens sembla que de la lectura atenta de l’informe creiem que ens saltem aquest criteri i 
voldríem posar-ho sobre la taula. 
 
 En l’al·legació del Passatge Sanatori núm. 22 no podem estar-hi d’acord  
perquè entenem que es trenca aquesta lògica i el criteri que vam establir per a tots 
els veïns i veïnes, que quedés demostrat que totes les cases es pogués demostrar 
que estiguessin construïdes abans de 1976. 
 
 En concret, en l’informe municipal es diu: “Per tot l’exposat s’informa 
favorablement la formulació d’al·legacions en sentit estimatori del recurs sempre que 
es completi la documentació del recurs amb nous documents que permetin concretar 
les dades de l’informe tècnic”, és a dir, no està demostrat que aquesta casa estigués 
efectivament abans del 76, i això ens sembla que obre una via que trenca la unitat i la 
coherència d’una operació que, torno a repetir, és molt important pel conjunt de la 
Floresta i pel conjunt de Sant Cugat perquè no estableix les mateixes regles del joc 
per a tothom, i no ens podem jugar que a partir d’ara ens vinguin recursos de gent 
demanant exactament el mateix, no tindrem cap criteri per dir-li que no a aquesta altra 
persona. 
 
 D’altra banda nosaltres volem fer també una lectura de com s’han fet les coses 
perquè nosaltres pensem que hi ha algunes al·legacions que es presenten per part 
dels veïns que no s’haurien d’haver produït si s’haguessin respectat els lindes i les 
superfícies de l’aprovació definitiva. De fet de manera absolutament inexplicable per a 
nosaltres es van produir canvis entre el període d’exposició pública i  l’aprovació 
definitiva en algunes propietats tal i com consta en l’expedient. La pregunta és si tots 
els veïns han tingut la mateixa informació per a presentar aquests recursos. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): Jo diria 
que sí, que tots els veïns han tingut la mateixa informació i les mateixes possibilitats, 
de fet s’ha anat a explicar personalment als veïns afectats quins eren els canvis i 
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quines eren les diferències. Jo crec que el recurs en aquesta fase final del procés, 
tenint en compte que ja tenim l’aprovació definitiva, és un recurs que evidentment és 
legítim i que entenem que hem mirat i hem estudiat acuradament en tots els casos. 
També hem fet les consultes pertinents als tècnics de la Direcció General 
d’Urbanisme perquè si bé és cert que l’informe tècnic potser no concreta exactament i 
demana documentació complementària però el que sí és cert és que la finca que 
estem parlant queda al mig de dues que efectivament són anteriors al 76 i a més a 
més està plenament en casc urbà, per tant sembla que efectivament aquesta finca va 
ser parcel·lada amb anterioritat a aquest any 76, és per això que nosaltres portem 
aquesta aprovació o aquest informe que pensem que tots els veïns han tingut 
l’oportunitat per presentar-ho. Nosaltres estem satisfets del resultat final del 
document, del resultat final tenint en compte que s’han presentat com deia només en 
aquest sentit sis recursos i també vull recordar que qui té l’última paraula és la 
Generalitat de Catalunya i per tant nosaltres el que emetem és un informe en aquest 
sentit dels serveis tècnics municipals però qui acaba decidint en aquest cas és la 
Generalitat al respecte de cadascuna d’aquestes sis finques que portem avui aquí. 
 

TORN DE VOTACIÓ APARTAT I DEL PUNT 12é. 
 
Vots a favor:      15 (CiU i PP) 
Vots en contra:   4 (PSC) 
Abstencions:       5 (ICV-EUiA i ERC) 
 

TORN DE VOTACIÓ APARTATS II, III, IV, V i VI DEL PUNT 12è. 
 

Vots a favor:      21 (CiU, PSC, PP i ERC) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       3 (ICV-EUiA) 
 
 13.- PROPOSTA DE  MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA NORMATIVA DEL 
PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A AFAVORIR LA IMPLANTACIÓ DE L’ÚS 
COMERCIAL AL MUNICIPI DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. (EXP. NÚM. 
830002/09 – X/09/1245). 
 
 1r.- CONSTATAR la Resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 
24 de juliol en la que s’acorda retornar els expedients municipals de “Modificació 
puntual de la normativa de diversos plans urbanístics per a la potenciació d’un conjunt 
d’eixos comercials, als àmbits de Can Mates, Vullpalleres, Francesc Macià i Manel 
Farrés”, en base  a la necessitat de configurar onze modificacions puntuals de les 
diverses figures de planejament en expedients separats, situació que no ha estat 
objecte de subsanació en base a la reconsideració dels seus continguts i abast, així 
com a la necessitat d’adaptar-la a les realitats econòmiques fluctuants del mercat 
regulador de les activitats comercials en l’àmbit territorial de Sant Cugat del Vallès. 
 
 2n.- DEIXAR SENSE EFECTE la sol·licitud municipal de l’expedient de 
referència 83011/07 – X07/23342, en base a l’elaboració de nova documentació de 
“Modificació puntual de la normativa del Pla General per afavorir la implantació de l’ús 
comercial al municipi de Sant Cugat del Vallès, amb petició als Serveis Territorials de 
planejament urbanístic de la Generalitat de Catalunya, d’acabament d’aquell 
expedient. 
 
 3r.- 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 
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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 la normativa del Pla General Metropolità per 
afavorir la implantació de l’ús comercial al municipi de Sant Cugat del Vallès" en els 
mateixos termes de la documentació tècnica elaborada a l’efecte. 
 
 4t.- 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. 
 
 5è.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament 
sempre que superats els terminis assenyalats en el punt tercer anterior no s’hagi 
presentat cap al·legació ni reclamació davant el projecte de “Modificació puntual de la 
normativa del Pla General Metropolità per afavorir la implantació de l’ús comercial al 
municipi 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 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. 
 
 6è.- DETERMINAR que el règim de llicències urbanístiques per als àmbits 
grafiats en la documentació planimètrica, haurà de considerar els continguts de la 
documentació que s’aprova en el present acord, en correlativa aplicació de la 
normativa que resulti necessària, i que haurà d’ésser objecte de la corresponent 
Ordenança municipal que ha de tramitar-se a l’efecte. 
 
 7è.- NOTIFICAR el present acord als diversos serveis municipals que porten a 
terme competències en matèria de llicències d’obertura i edificació d’activitats d’ús 
comercial, que tramiten a l’efecte, amb l’objecte d’observar el contingut del present 
acord i normativa d’aplicació respectivament. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Portem avui un tema 
que de fet comanda en primera persona el nostre company i regidor Josep Romero 
però com ha dit abans l’Alcalde s’ha excusat en la sessió d’avui i per tant m’ha 
encomanat que exposi aquest punt. Concretament com saben aquesta ciutat va 
treballar una modificació de planejament per tal d’establir unes zones comercials 
actives, unes zones comercials amb molt dinamisme i per tant amb un objectiu clar 
d’evitar el que s’anomena comercialment les “zones fredes”, que volia dir que en els 
eixos comercials, els passos on passen els vianants s’establissin moltes oficines que 
tanquessin els dissabtes i que per tant no generessin dinàmica de comerç. El fet és 
que al fer aquesta modificació a través d’una modificació puntual de Pla General i el 
fet que cada vegada que vulguem modificar o flexibilitzar aquesta normativa ho 
haguem de fer també a través d’una modificació puntual de Pla General ens impedeix 
ser flexibles o fins i tot poder fer canvis que poden donar resposta més ràpida a les 
situacions econòmiques actuals. Com saben estem davant d’una situació de crisi 
econòmica i en aquests moments nosaltres estem rebent moltes peticions de 
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persones que tenen locals en planta baixa en aquests eixos comercials i que no els 
acaben de llogar, o que no els poden llogar, o que tenen determinades ofertes per 
llogar un tipus de comerç que potser no s’avindria al que considerem un comerç que 
és actiu de cara al cap de setmana. 
 
 En qualsevol cas el que els hi proposem avui és delimitar uns àmbits que 
puguem regular a través d’una futura ordenança, que tindrem temps de pactar i de 
consensuar tal com vam fer amb el POEC, pactat i consensuat, però que si més no 
l’ordenança ens permetrà de manera més ràpida adaptar-nos a les situacions 
econòmiques del moment. Així doncs podrem escollir aquells carrers que en cada 
moment siguin més idonis per acollir una concentració d’usos comercials, podrem 
definir els usos en planta baixa a restringir, i també definir les tipologies de restricció. 
En definitiva el que els hi proposem és tirar endavant aquesta modificació puntual de 
la normativa per, tot seguit, passar ja a treballar conjuntament l’ordenança municipal 
que flexibilitzi aquesta qüestió. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Nosaltres ja anunciem que votarem favorablement aquesta mesura, ens sembla molt 
positiu, però volem posar no alguns pros però sí algunes advertències. Nosaltres 
creiem que el model comercial d’una ciutat no es pot construir d’una manera 
conjuntural i de l’exposició que vostè ha fet Sra. Conesa hi ha coses que m’han 
agradat molt, com quan diu que “ho farem entre tots”, perquè el model comercial és 
un model de ciutat que s’ha de fer evidentment entre tots però sí que hi ha hagut una 
cosa que sí m’ha encès les alarmes, ha dit “intentarem posar els usos que millor 
siguin en cada moment”, i això és precisament el que nosaltres modestament creiem 
que no s’ha de fer. Nosaltres entenem que en aquests moments puguin tenir pressió 
d’alguns emprenedors, d’alguns propietaris perquè lògicament volen llogar els seus 
locals, s’ha de facilitar i s’ha d’entendre en certa mesura però és clar els usos que 
nosaltres admetem avui si pel que sigui hi ha un canvi de cicle perquè estem segurs 
que aquesta crisi no serà eterna i esperem que duri pocs mesos, ja tindrem conformat 
igual un model d’ocupació comercial que dins d’un any potser no ens serà vàlid i 
aleshores no el podrem fer fora. Per tant nosaltres estem molt a favor de que es pugui 
regular via ordenança però sí que recomanem molta prudència i la mirada una mica 
llarga a l’hora de conformar aquest model comercial de la nostra ciutat. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: En 
aquest punt nosaltres votarem a favor però sí que voldria posar de relleu una qüestió 
que a mi personalment em sorprèn i al meu grup també, i és que després d’haver fet 
un Pla d’Ordenació d’Equipaments Comercials sembla que les decisions les prenen 
una mica de forma no massa clara; jo crec que el que semblava una bona planificació 
ara sembla que estem prenent decisions segons el moment en que estem. En 
aquests moments és obvi que és una situació difícil però depèn de quina decisió 
prenem pot ser una hipoteca pel futur, i en aquest sentit nosaltres participarem també 
en la construcció d’aquesta ordenança. 
 
 El que sí que vull dir és que algú va treballar per l’ajuntament, alguna 
consultoria, algun assessor, suposo, o assessora, perquè prenguéssim la decisió de 
fer una modificació del PGM per tal de determinar quines eren les zones “calentes” 
comercialment parlant, i les “zones fredes”. Algú ens va dir que havíem de prioritzar 
determinades zones de la ciutat i altres no calia, després ens va fer prendre una 
decisió que al final s’ha paralitzat, en aquests moments hi ha una modificació de PGM 
que es va aprovar inicialment i que no ha tornat a passar la provisional per aquí. Tot 
això em fa pensar que no tenim massa clara l’estratègia des del punt de vista 
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comercial de la ciutat. Nosaltres estem d’acord que l’estratègia comercial, o la 
definició d’on ha d’haver comerç de proximitat i on no ha d’haver sobretot aquelles 
activitats que són fredes i que per tant maten els carrers comercials, sigui mitjançant 
una ordenança, jo crec que és la millor decisió. El que no entenem -i ens agradaria 
saber-ho, i sobretot ens agradaria saber què ens va costar aquesta decisió- i ens 
agradaria saber per què es va prendre l’altra decisió, la de fer la modificació de PGM 
que ha acabat embarrancada potser per culpa de la crisi però jo diria que més per 
culpa d’una idea poc clara de quin tipus de comerç volem per a la nostra ciutat.  
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Com s’ha posat de manifest en les intervencions dels meus companys jo crec que és 
important que assenyalem que aquest punt és de moment simplement posar una 
estaca sobre un plànol però que té transcendència molt més enllà i que de fet estem 
iniciant una cosa important per la ciutat que és la revisió del Pla d’Orientació i 
Equipaments Comercials, per tant és un tema que transcorreguts dos anys des de la 
seva entrada convé fer balanç i convé revisar-lo i no se’ns han de caure els anells per 
a fer aquest tipus de mesura. 
 
 Nosaltres, des del nostre grup, en aquest moment inicial volem dir dos criteris 
que ens semblen importants. El primer és que nosaltres estarem d’acord amb un 
instrument que sigui flexible, nosaltres pensem que la realitat del municipi ha de 
permetre tenir un instrument que no ens obligui a fer una modificació del PGM cada 
vegada que volem establir una zona comercial, sinó que pugem tenir una ordenança i 
per tant puguem decidir nosaltres, tenir la capacitat de decisió, sobre aquestes 
qüestions, em sembla que això és important perquè serem nosaltres i la nostra 
autonomia la que ens permetrà decidir sobre el model comercial que tinguem. La 
segona cosa -i amb això coincideixo amb els meus companys- és que cal tenir molta 
cura i molta prudència en aquest moment; dels dos anys que han transcorregut des 
del Pla d’Orientació Comercial, un és un any absolutament anòmal en el que ens 
trobem en situació de crisi econòmica i per tant com a tal hem de saber perquè així 
ho hem de saber que no només l’activitat comercial sinó el conjunt de l’activitat del 
municipi ha decaigut en aquests mesos, i per tant ens trobem en un moment 
d’alentiment de l’activitat. Nosaltres voldríem que el model comercial de la ciutat 
treballar-lo amb visió, amb objectius a mig termini, tenint molt present una cosa 
important per aquesta ciutat i que vam definir en l’anterior mandat i en l’altre, i és que 
els barris han de ser el motor policèntric, on la gent pugui desenvolupar la seva vida 
quotidiana de manera normal, que pugui haver-hi una bugaderia, un lloc on la gent 
pugui comprar el diari, on la gent pugui desenvolupar amb normalitat la seva vida 
quotidiana, que no sigui necessari agafar el cotxe i que tinguem barris amb vida 
pròpia, amb vida comercial. A nosaltres ens sembla això molt important per decidir en 
aquests moments i en aquest moment inicial en el que és necessari fixar els criteris 
ens sembla que no està sobrer dir-ho. 
 
 D’altra banda igual que vam fer amb el POEC, que va durar aproximadament 
dos anys i mig des de la seva elaboració i que nosaltres hi vam participar, mostrem el 
nostre compromís a treballar-ho i a fer-ho possible entre tots. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): No ho 
suposi Sr. Boix, evidentment tenim una empresa que ens assessora en aquest tema i 
vostè coneix perfectament qui és la persona que ens assessora en aquest tema 
perquè l’hem fet venir a Comissions Informatives i per tant és cert, el POEC es va 
encarregar a una empresa, es va fer un concurs, aquesta empresa és Manubens i la 
persona que ens assessora és de les millors especialistes a Catalunya amb temes 
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d’equipaments comercials o eixos comercials i dinàmiques comercials, per tant no 
suposem. 
 
 Jo crec que efectivament com que és un tema de ciutat és un tema amb que 
hem d’estar implicats tots i això jo crec que tant el regidor de Comerç com el tinent 
d’alcalde d’Economia, com des de Planejament, que de fet fem l’assistència quan 
aquest comerç ha necessitat de planejament urbanístic per fer-se més fort, per 
ajudar-lo a impulsar, jo crec que tots ho tenim claríssim que és un tema de ciutat i que 
per tant hem d’estar tots d’acord; jo crec que arribar a l’aprovació del POEC va ser un 
fet molt important. D’aquesta manera entenc que el que estem fent en aquest moment 
és efectivament posar sobre la taula un marc diferent, però no de regle de joc, 
d’instrument, és a dir, en comptes d’anar a modificacions de Pla General el que 
sabem és que amb aquesta modificació li acompanyarà una ordenança i per tant 
entre tots decidirem el nostre model comercial i si l’hem de canviar i com l’hem de 
canviar i no caldrà que anem a la Generalitat, per tant fins i tot jo crec que l’àrea de 
Comerç i de Promoció Econòmica tindran encara més pes en totes aquestes 
decisions i l’àrea d’Urbanisme en aquest cas es retirarà, que és el tocaria, que el que 
fa de fet és acompanyar el procés en tant en quant ha calgut aquesta modificació de 
planejament urbanístic i aquest blindatge d’aquestes zones comercials per evitar que 
no tinguéssim aquesta dinàmica de comerç. 
 
 Jo també el que els hi vull dir és que de la mateixa manera que hem estat 
implicats tots, recordar que moltes intervencions seves en el seu moment de 
discussió era que si per què Manel Farrés és així, que si per què Coll Favà és així, i 
per tant quan s’ha intentat evitar les zones fredes també moltes ampliacions han 
vingut de reflexions que vostès ens han fet arribar, reflexions de tots plegats. Per tant 
en aquest sentit el que vull dir és que el model comercial de Sant Cugat té una 
personalitat pròpia, jo crec que l’hem de cuidar i que efectivament qualsevol actuació 
deixaria petjada cap el futur d’aquest desenvolupament però al final el que mirem de 
fer és simplificar l’instrument que tenim i és el que m’ha encarregat el regidor que avui 
els posi a sobre la taula, i evidentment queda retirat la passada modificació de 
planejament. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 
membres electius presents). 
 
 14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL MAS PINS. (EXP. 
82007/07 – X/07/15053). 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’article 67  del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i ’art. 47.4.b), pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme, en relació a l’art. 93 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el seu Reglament,  el projecte “Modificació puntual de Pla Especial Mas 
Pins promogut pel Departament d’Acció social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya, i elaborat per part de Joan Cruanyes i Ràfols arquitecte, amb les 
determinacions que es desprenen dels informes emesos a l’efecte, tenint en compte 
que aquest projecte no està sotmès al tràmit d’avaluació ambiental, d’acord amb 
l’informe emès per  part de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental que s’incorpora 
a la proposta. 
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 2n.- COMPLEMENTAR l’esmentat projecte de Pla Especial amb la 
incorporació de les següents determinacions: 
 
 Haurà d’aportar estudi d’avaluació de mobilitat generada, d’acord amb el que 

determina el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d’avaluació de mobilitat generada. 

 
 El projecte haurà de tenir en compte les determinacions de l’informe de l’Oficina 

Territorial d’Avaluació Ambiental, així com l’informe de la Direcció de Medi Ambient 
municipal. 

 
 Caldrà  incorporar al document “Annex a la Memòria”, de febrer de 2009, que 

l’eventual ampliació de sostre per sobre del 10% permès resta subjecte, en tot cas, 
a l’ajust del planejament general a les determinacions del PEPCO i a la tramitació 
del corresponent planejament derivat. 

 
 Caldrà incorporar a la normativa del Pla Especial, d’acord amb l’art. 148.a) de les 

normes urbanístiques del Pla General Metropolità, la indivisibilitat de la finca, així 
com les demés condicions que garanteixin el manteniment i protecció de les 
edificacions i entorns naturals que motiven la qualificació. 

 
 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. 
 
 4t.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent, que 
s'haurà d'evacuar en el termini reglamentari d'acord amb allò que preveu l'article 83.5) 
del Decret Legislatiu  1/2005, de 26 de juliol. 
 
 5è.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament 
sempre que superats els terminis assenyalats en els punts segon i tercer anteriors, 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, 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 llur aprovació 
definitiva, segons allò que preveu l’art. 78 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol. 
 
 6è.- NOTIFICAR el present acord al Departament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Portem a aprovació 
un Pla Especial que no és complex però sí pel que fa a la seva titularitat. Ens trobem 
amb una finca catalogada situada al terme de Sant Cugat del Vallès, concretament a 
la carretera de Molins de Rei Km. 8, que és titularitat de l’Ajuntament de Barcelona i 
que està cedida a la Generalitat de Catalunya per un centre d’acollida i protecció 
d’infants i adolescents, per tant aquí hi som totes les administracions possibles. En 
qualsevol cas jo penso que el Pla Especial que els portem avui a aprovació inicial és 
un bon document, justifica l’existència dels serveis bàsics en aquesta finca, hem de 
pensar que és una finca en sòl no urbanitzable, això és important, perquè hi ha una 
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part de la finca que és un 8b, per tant és un verd privat protegit, i una altra part que és 
forestal, per tant estem parlant que autoritzarem uns usos, una ampliació d’usos, en 
un sòl no urbanitzable però si aquests usos es fan en condicions amb els serveis 
bàsics existents, amb un estudi d’impacte paisatgístic, amb l’ISA preliminar, és a dir 
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, i amb l’estudi de mobilitat generada pensem que 
és un bon document, és un bon pla, permet unes activitats que són útils a la nostra 
societat i permet que aquests menors, infants, en situació de risc tinguin aquesta 
acollida que es mereixen i per tant el que passaríem és a aprovar inicialment aquest 
projecte i per tant el sotmetríem tot seguit a informació pública. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 
membres electius presents). 
 
 15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FORMACIÓ D’EFECTE NO 
UTILITZABLE AL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ. (EXP. NÚM. UJ00/2008/66 –
X/08/12.363). 
 
 1r.- CONSTATAR que el projecte de Modificació puntual del PGM que 
requereix la revisió del Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic i Catàleg 
de Sant Cugat del Vallès, aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques l’11 de novembre de 2008, i publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 5265 de 25 de novembre de 2008, contempla la 
formació del següent efecte no utilitzable, no essent necessari la tramitació d’un 
expedient d’alteració jurídica de béns, d’acord amb el que determina l’art. 21 del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, la descripció del qual és: 
 
- Porció de terreny de forma rectangular de 209,54 m2  de superfície, que es troba al 
carrer Àngel Guimerà del municipi de Sant Cugat del Vallès,  CONFRONTA al Nord 
amb el carrer Àngel Guimerà, al Sud amb terreny de “Catalonian Land Company”, 
Referència cadastral 3210103DF2931A0001ZB, a l’Est amb parcel·la núm. 22 
propietat de Pasqual d’Ossó Matheu i a l’Oest amb parcel·la núm. 20 propietat d’Anna 
Rodó Marcet i Francisco Arroyo García. 
 
 2n.- PROCEDIR a incorporar a l’epígraf corresponent de Béns Immobles de 
l’Inventari Municipal, d’acord amb allò que determina l’article 100 i concordants de 
l’esmentat Reglament de Patrimoni, amb el caràcter de bé patrimonial no utilitzable, la 
porció de terreny a que fa referència el punt primer anterior. 
 
 3r.- ADJUDICAR directament a favor del propietari i/o propietaris confrontants 
que en resultin, d'acord amb el que preveu l'article 45 del citat Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, que es valora en NORANTA MIL TRENTA-DOS EUROS I 
CINQUANTA-NOU CÉNTIMS D’EURO (90.032,59  €), d’acord amb l’informe emès 
per part del Cap de Secció de Valoracions, Inspecció i Patrimoni en data 16 d’abril de 
2009 i que s’incorpora a la proposta com a motivació específica d’acord amb el que 
determina l’art. 89.5) de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; i sense perjudici de 
complimentar allò que determina l’art. 40 del Reglament del Patrimoni dels Ens 
Locals, essent a càrrec dels adjudicataris que en resultin totes les despeses 
derivades de l’elevació a públic de l’esmentada adjudicació fins llur inscripció en el 
Registre de la Propietat.  
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 4t.- AUTORITZAR a l'Alcalde-President i/o la Tinent d’Alcalde de l’Àmbit 
Municipal de Territori, indistintament, per tal de subscriure documents administratius 
en ordre a interessar la inscripció en el Registre de la Propietat de la finca que passa 
a Bé Patrimonial de Propis, de 209,54 m², i per subscriure la corresponent escriptura 
d'adjudicació prèvia a la corresponent reglamentària tramitació, i quants altres 
documents resultin necessaris. 
 
 5è.- DELEGAR a la Junta de Govern Local, l’adopció de quants acords 
complementaris puguin resultar necessaris en el seu cas, en ordre a la inscripció en 
el Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès, de l’esmentat efecte no 
utilitzable, així com adjudicació al titular dominical que hi confronta. 
 
 6è.- ELEVAR certificació del present acord al Registre de la Propietat de Sant 
Cugat del Vallès, al efectes del que determina l’art. 119 del  Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
 7è.- NOTIFICAR el present acord als Sr. Pasqual d’Ossó Matheu, així com la 
Sra. Anna Rodó Marcet i Sr. Francisco Arroyo García, en la seva qualitat de 
propietaris de les finques que hi confronten  amb les parcel·les  núm. 22 i 20 del 
carrer Àngel Guimerà als efectes escaients, tot informant als adquirents que totes les 
despeses de tramitació i adjudicació respectivament seran íntegrament al seu càrrec, 
així com a la Secció de Patrimoni, i Negociat de cadastre municipal, podent-se 
adjudicar l’esmentat efecte no utilitzable a un sol propietari, sempre que consti per 
escrit la renúncia d’un dels dos propietaris de les finques que es troben al carrer 
Àngel Guimerà núm. 20 i 22 a que dóna front l’esmentada porció de terreny. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Concretament estem 
parlant d’una porció de terreny de forma rectangular, de 209 m2 al carrer Àngel 
Guimerà, vostès ho identificaran fàcilment perquè entre dues cases catalogades 
queda com un enclau on hi aparquen cotxes a vegades i queda com un territori de 
ningú, queda desordenat, no es pot asfaltar, és un cul de sac que el volem ordenar, 
d’aquesta manera el que fem és que aquest efecte no és utilitzable per a la via 
pública i el venem als propietaris confrontants i per tant els propietaris de les dues 
finques confrontants compren el 50% d’aquest espai i d’aquesta manera l’ajuntament 
també ingressa uns diners. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres ens abstindrem en aquest punt. Ho fem perquè aquest és un espai que 
porta molts anys usant-se a la ciutat com espai d’aparcament en una zona amb 
vocació comercial, hi aparquen entre 7 i 12 vehicles cada dia, des de fa molts anys en 
una zona -com deia- amb vocació comercial. A canvi de la seva venda l’Ajuntament 
rep 90.032 € i pensem que perdem un espai que endreçat i ordenat podria tenir un 
major ús per la ciutat i un major valor per la ciutat, per tant ens abstindrem. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      20 (CiU, ICV-EUiA, PP i ERC) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       4 (PSC) 
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 16.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FORMACIÓ D’EFECTE NO 
UTILITZABLE  A L’AV. BILBAO, NÚM. 94. (EXP. NÚM. UJ00/2009/41 – 
X/2009/1004). 
 
 1r.- CONSTATAR que el projecte de Modificació de la transcripció a escala 
1/1000 del Pla General Metropolità del planejament vigent  al sector de Mira-sol, de 
Sant Cugat del Vallès, aprovat pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
el 21 de març de 2007 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
data 11 de maig de 2007, contempla, entre altres,  la formació del següent efecte no 
utilitzable, no essent necessari la tramitació d’un expedient d’alteració jurídica de 
béns, d’acord amb el que determina l’art. 21 del Reglament del Patrimoni dels Ens 
Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, la descripció del qual és: 
 
- Porció de terreny de forma rectangular de 51,25  m2  de superfície,  que es troba a 
l’Av. Bilbao núm. 94 del municipi de Sant Cugat del Vallès,  CONFRONTA al Nord 
amb parcel·la núm. 2, al Sud amb parcel·la núm. 4, a l’Est  amb parcel·la propietat de 
Diego Artacho Martín Lagos i Monica de Obeso Pérez Victoria i a l’Oest amb Av. 
Bilbao. 
 
 2n.- PROCEDIR a incorporar a l’epígraf corresponent de Béns Immobles de 
l’Inventari Municipal, d’acord amb allò que determina l’article 100 i concordants de 
l’esmentat Reglament de Patrimoni, amb el caràcter de bé patrimonial no utilitzable, la 
porció de terreny a que fa referència el punt primer anterior. 
 
 3r.- ADJUDICAR directament a favor de Diego Artacho Martín Lagos i Mónica 
de Obeso Pérez Victòria, en la seva qualitat de propietaris confrontants, d'acord amb 
el que preveu l'article 45 del citat Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, que es 
valora en VINT-I-DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS, AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS (22.441,60 €) d’acord amb l’informe emès per part del Cap de 
Secció de Valoracions, Inspecció i Patrimoni en data 3 de desembre de 2008 i que 
s’incorpora a la proposta com a motivació específica d’acord amb el que determina 
l’art. 89.5) de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; i sense perjudici de 
complimentar allò que determina l’art. 40 del Reglament del Patrimoni dels Ens 
Locals, essent a càrrec dels adjudicataris totes les despeses derivades de l’elevació a 
públic de l’esmentada adjudicació fins llur inscripció en el Registre de la Propietat.  
 
 4t.- AUTORITZAR a l'Alcalde-President i/o la Tinent d’Alcalde de l’Àmbit 
Municipal de Territori, indistintament, per tal de subscriure documents administratius 
en ordre a interessar la inscripció en el Registre de la Propietat de la finca que passa 
a Bé Patrimonial de Propis, de 51,25 m2, i per subscriure la corresponent escriptura 
d'adjudicació prèvia a la corresponent reglamentària tramitació, i quants altres 
documents en resultin de menester. 
 
 5è.- DELEGAR a la Junta de Govern Local, l’adopció de quants acords 
complementaris puguin resultar necessaris en el seu cas, en ordre a la inscripció en 
el Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès, de l’esmentat efecte no 
utilitzable, així com adjudicació al titular dominical que hi confronta. 
 
 6è.- ELEVAR certificació del present acord al Registre de la Propietat de Sant 
Cugat del Vallès, al efectes del que determina l’art. 119 del  Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
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 7è.- NOTIFICAR el present acord al Sr. Diego Artacho Martin Lagos i Sra. 
Mónica de Obeso Pérez en la seva qualitat de propietaris de la finca confrontant, als 
efectes escaients, tot informant als adquirents que totes les despeses de tramitació i 
adjudicació respectivament seran íntegrament al seu càrrec, així com a la Secció de 
Patrimoni i Negociat de cadastre municipal. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: De fet seria una 
situació similar, en aquest cas és un terreny de forma rectangular de 51 m2, que 
confronta també amb diverses parcel·les i es procediria a adjudicar als propietaris 
d’aquestes parcel·les de forma que el carrer ens quedaria ben alineat i per tant 
estaríem desafectant també si recorden quan es va fer la transcripció a escala 1:1000 
de Mira-sol doncs una de les desafeccions que es feien en aquest sector. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 
membres electius presents). 
 
 17.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN 
LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DEL PAPIOL. 
 
 Atès l’escrit de la Direcció General d’Administració Local, del Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, sol·licitant a 
petició de l’Ajuntament del Papiol, l’inici de l’expedient de delimitació del terme 
municipal de Sant Cugat del Vallès en la part que confronta amb el terme del municipi 
del Papiol  i de nomenament, per acord plenari, de la Comissió municipal de 
delimitació. 
 
 Atès el que determinen els art. 28.1) i 114.2.c) del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i art. 28 del decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis de 
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, es 
proposa al  Ple de la Corporació, la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- INICIAR amb el quòrum previst a l’art. 114.2.c) del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb el que determina l’art. 28 del 
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya, expedient per a la delimitació del terme municipal de 
Sant Cugat del Vallès, en la part que confronta amb el terme del municipi del Papiol. 
 
 2n.- NOMENAR com a membres de la Comissió que ha de representar aquest 
Ajuntament en les operacions de delimitació les persones següents: 
 
Lluís Recoder i Miralles    Alcalde de la Corporació 
Un representant de l’EMD de Valldoreix (*) 
Mercè Conesa i Pagès   Tinent d’Alcalde de Territori 
Josep Tarragó Pampalona  Tècnic de la Corporació 
Josep Ma. Rigau i Caixès  Secretari de la Corporació 
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(*) A ésser designat per la pròpia EMD. 
 
 3r.- COMUNICAR aquest acord a l’Ajuntament del Papiol, a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix i al  Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
 4t.- COMUNICAR als propietaris de les finques afectades els acords d’ambdós 
municipis i la data de les operacions de delimitació, un cop l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès hagi nomenat la seva Comissió i hagi estat fixada la data de les 
operacions de delimitació. 
 
 5è.- FACULTAR a l’Alcalde-President o Tinent d’Alcalde de Territori, 
indistintament perquè dugui a terme les actuacions necessàries per fer efectius 
aquests acords. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: El punt que portem 
avui és bàsicament designar als membres de la Comissió que han d’establir la 
delimitació entre els municipis de Sant Cugat i Papiol. L’ajuntament de Papiol ha fet 
aquesta sol·licitud de delimitació de terme municipal a la Generalitat de Catalunya, 
això és un procés reglat, l’ajuntament que vol fixar correctament o actualitzar la línea 
de terme municipal perquè moltes vegades estan confoses el que fa és demanar-ho a 
la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat i en aquest cas la 
Generalitat cita als diferents municipis per a fer l’atermenament. En aquest cas 
nosaltres nomenem a uns representants de l’ajuntament de Sant Cugat i 
comunicarem aquest acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada perquè designin 
també el seu representant. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      22 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       2 (PP) 
 
 18.- CORRECCIÓ D’ERRADES MATERIALS EN EL PROJECTE DE PLA 
ESPECIAL D’ASSIGNACIÓ D’USOS ALS EQUIPAMENTS DEL C/POMPEU 
FABRA A MIRA-SOL I AV. ROQUETES A CAN MAGI, AL TERME MUNICIPAL DE 
SANT CUGAT DEL VALLÈS. (EXP. NÚM. 82005/08 – X/08/23533). 
 
 1r.- INSTAR de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, a l’empara 
del que determina l’art. 105.2) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i art. 
117 en relació a l’art. 112 del Decret  305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, rectificació d’errades materials detectades amb 
posterioritat a la remissió del “Pla Pla Especial d’assignació d’usos als equipaments 
del c/Pompeu Fabra a Mira-sol i Av.  Roquetes a Can Magí, al terme municipal de 
Sant Cugat del Vallès” a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per tal 
d’interessar la seva aprovació definitiva, i que en cap cas comporten canvis 
substancials, no essent necessària una nova informació pública, en els mateixos 
termes de la documentació tècnica elaborada per part de l’arquitecte adscrit al Servei 
de Gestió Urbanística II, i que literalment diu: 
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“Les correccions es concreten en: 
 
1. La correcció de les superfícies absolutes corresponents als dos àmbits discontinus 

inclosos al present Pla Especial, corresponent-li a Can Magí 49.516,50 m² i a Mira-
Sol 28.859,40 m². 

 
2. La correcció de l’errada material detectada en el quadre resum de superfícies del 

Pla Especial, de forma que no generi confusió a l’hora de justificar el manteniment, 
tant quantitatiu com qualitatiu, de l’equipament esportiu en el conjunt de l’àmbit. En 
aquest sentit es complementa la memòria amb un nou quadre amb la relació de 
superfícies i usos dels equipaments inclosos a l’àmbit i la justificació de la 
funcionalitat de l’equipament esportiu una vegada reubicat parcialment, tant el que 
es localitza ex-novo a Mira-Sol, com el que resta a Can Magí. 

 
3. L’aclariment del caràcter normatiu de les fitxes dels equipaments EQ/MS-10, 

EQ/MS-11 i EQ/MS-12 de Mira-Sol, així com la constatació a la fitxa de 
l’equipament EQ/MS-12 de la seva assignació a ús esportiu. 

 
4. Correcció dels plànols d’informació I03, I02b i I01b, tot indicant l’àmbit de Mira-Sol 

inclòs al Pla Especial, així com la correcció de les errades numèriques detectades. 
 
5. Incorporació al plànol d’ordenació N01b de les superfícies corresponents a 

cadascun dels equipaments resultants de Mira-Sol inclosos al Pla Especial.” 
 
 2n.- SOL·LICITAR a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, la 
devolució dels  exemplars del projecte remesos a aquesta Comissió, als efectes de 
procedir a esmenar-los, d’acord amb les determinacions descrites en l’apartat primer 
d’aquest acord i REMETRE novament l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona per tal d'interessar la seva conformitat a l'esmentada 
documentació, als efectes de la seva aprovació definitiva, segons allò que preveu 
l’art. 78 de la Llei 1/2005 de 26 de juliol. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Aquest punt es porta 
al plenari com una correcció d’errades materials que de fet hem pogut detectar 
treballant l’expedient conjuntament amb els serveis tècnics de la Direcció General 
d’Urbanisme, però de fet és un punt important. És un punt important perquè és el 
planejament que ens ha de permetre establir i tirar endavant i donar llicència d’obres 
al complex de piscina de Mira-sol. La idea és que es pugui donar el més aviat 
possible la llicència d’obres però hem de tenir el planejament degudament aprovat, 
per què?, doncs perquè hi ha un tràmit de zones esportives, com saben els 
equipaments esportius quan es modifiquen de lloc passen per Comissió de Catalunya 
i per tant hem de tenir molt ben fets en els dos àmbits discontinus que tracta la 
modificació els amidaments. Aquí els serveis tècnics de la Generalitat ens van fer 
adonar d’unes superfícies que no corresponien, no quadraven i per tant 
immediatament el que hem fet és la correcció d’errades per enviar-ho directament a la 
Generalitat de Catalunya, a la Comissió d’Urbanisme, per tal que ho aprovin abans 
del mes de juliol. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
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 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 
membres electius presents, trobant-se absent en el moment de la votació el 
tinent d’alcalde Sr. Escura). 
 
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 
 19.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE RECTIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE 
L'INVENTARI DE BÉNS A 31 DE DESEMBRE DE 2008. 
 
 Vist el que disposa l'article 105 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, es formula al Ple 
Municipal la següent proposta d'acords: 
 
 1r.- APROVAR en els termes concrets resultants de l'expedient, la rectificació 
de l'Inventari de Béns Municipal, referida a 31 de desembre de 2008, com a refosa 
que incorpora les variacions o moviments de baixes, millores i altes produïdes des de 
l'última aprovació del Patrimoni pel Ple Municipal, si bé els valors resultants dels 
diversos béns de l'actiu resten subjectes a les possibles variacions que en resultin de 
l'aprovació definitiva del compte de les diverses masses patrimonials que formen part 
del Compte General Municipal per a l'exercici de 2008. 
 
 2n.- TRAMETRE una còpia de l'Inventari de Béns amb les seves rectificacions 
al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes del que 
preveu l'article 105 de l’esmentat Decret 336/1988. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Com 
cada any aquest punt és l’actualització de l’Inventari de Béns que es produeix a 31 de 
desembre de l’any 2008 amb totes les variacions que es produeixen en el mateix, tant 
siguin per baixes de béns, per millores, per rectificacions, qualsevol modificació en 
definitiva a data 31 de desembre del 2008, un cop efectuat aquest tràmit trametem la 
còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      19 (CiU *, PSC, ICV-EUiA * i ERC) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       2 (PP) 
 
(*) Es fa constar l’absència en el moment de la votació dels tinents d’alcalde 
Sra. Conesa i Sr. Escura, i del regidor Sr. Boix. 
 
 20.- DACIÓ DE COMPTE DE SENTÈNCIA JUDICIAL (RECURS 
D’APEL.LACIÓ 307/2007 INTERPOSAT PER JOSEL, S.L. CONTRA EL 
PRESSUPOST MUNICIPAL 2004) 
 
 1r.- RESTAR ASSABENTATS, atorgar conformitat, acusar rebuda i acatar, en 
els termes legalment procedents,  la sentència ferma número 425, de data 30 de 
març de 2009, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs 
d’apel·lació 307/2007 interposat per JOSEL, S.L., front l’acord plenari de l’Ajuntament 
de 14 d’abril de 2004 que desestimava les al·legacions formulades i l’aprovava 
definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2004. 
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 L’esmentada sentència revoca la sentència de primera instància del 6 de 
novembre de 2004 recaiguda en el procediment ordinari número 339/2004 seguit en 
el Jutjat Contenciós-Administratiu 14 de Barcelona, que va desestimar el recurs 
interposat per JOSEL, S.L.    
 
 2n.- CONVALIDAR l’acord d’aprovació definitiva del pressupost municipal per 
a l’exercici 2004, en els termes de l’art. 65 a 67 LRJAPPAC, subsanant els defectes 
indicats a la sentència, completant l’expedient administratiu amb els següents 
documents: 
 
- Informe de l’interventor complementant l’informe econòmic-fianancer que constata el 

compliment del principi d’equilibri entre ingressos i despeses. 
- Liquidació del pressupost de l’exercici anterior, així com avenç de liquidació del 

2004, referit al menys als sis primers mesos. 
- Annex d’inversions de l’exercici 2004 en que es fa constar la vinculació de les 

inversions i els ingressos necessaris pel compliment del pressupost d’inversions. 
 
 3r.- DONAR PER EXECUTADA LA SENTÈNCIA ferma número 425, de data 
30 de març de 2009, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
recurs d’apel·lació 307/2007 interposat per JOSEL, S.L., front l’acord plenari de 
l’Ajuntament de 14 d’abril de 2004 que desestima les al·legacions formulades i aprovà 
definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2004. 
 
      4t.- TRASLLADAR el present acord al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya i a JOSEL, S.L. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Aquesta 
sentència que ja se n’ha fet algun esment en la part inicial d’aquest Ple i que va ser 
degudament tractada en una Comissió Informativa específica també a tal efecte, és 
una sentència a la qual avui fem la seva dació de compte, atorgant la conformitat de 
la mateixa, restant assabentats de la mateixa, acusant la seva rebuda, i procedint 
legalment al seu compliment, un compliment que es produeix subsanant aquells 
defectes formals que la sentència especifica d’una forma clara. Jo crec que aquesta 
sentència que portem avui la dació de compte és d’aquelles que produeix un exemple 
del que comentàvem inicialment amb aquesta moció presentada per l’oposició amb 
els temes de la informació respecte a les sentències i quelcom que el mateix alcalde 
en feia deguda referència, que és un element prou important que és la interpretació 
de les sentències, jo crec que aquest és un exemple clar, aquesta sentència 
ràpidament quan arriba a l’ajuntament el primer element que cal desgranar és com 
s’interpreta, moltes vegades les sentències judicials per la seva casuística, per la 
seva dificultat d’interpretació per arribar a saber quin abast té, com s’ha d’interpretar, 
doncs és dificultós i no es tracta només d’una interpretació política, si tan sols fos una 
interpretació política tots estaríem en la mateixa situació de sortida com a regidors, 
sinó que moltes vegades és fins i tot una decisió jurídica perquè els mateixos juristes 
de la casa o externs, segons el cas que sigui, doncs et trobes en situacions que ni 
ells mateixos poden donar una resposta immediata de com s’ha d’interpretar la 
sentència, per tant és d’entendre que perquè sigui políticament tractat el tema com a 
mínim el govern necessita saber quina és la interpretació jurídica que se’n fa per part 
dels tècnics experts en la matèria i poder debatre també el tema a nivell de Comissió 
Informativa o a nivell de plenari com estem fent en aquests moments. Com que 
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aquesta és una d’aquelles sentències que a vegades els que no estem versats en 
lleis ens costa d’entendre des d’un punt de vista purament racional, jo em remetré a 
llegir-los-hi estrictament quina és finalment la interpretació que se’n fa de la mateixa 
des d’un punt de vista rigorosament i estrictament tècnic. Des del punt de vista de 
virtualitat i abast de la sentència d’anul·lació de l’acord del Ple de 14.04.04 per mitjà 
del qual s’aprovà definitivament el Pressupost municipal per a l’exercici 2004. El 
Tribunal ha anul·lat l’actuació administrativa impugnada en base única i 
exclusivament a l’existència d’un seguit de defectes formals i procedimentals d’acord 
amb els arts. 147 i 149 i en els quals, i ara aquí per no allargar-me en destaco el fet 
que es posa de manifest que se’ns diu que no existeix el detall específic de l’annex 
d’inversions, és a dir, les inversions evidentment existeixen en el pressupost, però així 
com estaven tractades en grans temàtiques, urbanització de carrers, equipaments 
culturals, equipaments esportius, se’ns demana que aquell document havia de 
detallar concretament quina era cadascuna d’aquestes actuacions. El Tribunal no ha 
declarat de cap manera la nul·litat de ple dret -i això és important-, radical, absoluta o 
retroactiva de l’actuació administrativa impugnada sinó que ha estimat una causa de 
anul·labilitat relativa i irretroactiva per raó de defectes formals i procedimentals. 
Conclou per tant, els efectes anul·latoris, el que es diu en termes jurídics “ex nunc” de 
la sentència es projecte en el temps a partir de la seva data, és a dir, el 30 de març 
de 2009, sense afectar els anteriors actes administratius d’aplicació o execució de 
l’acord impugnat, ni els eventuals drets dels tercers de bona fe que es puguin 
despendre de l’acord impugnat. 
 
 I la segona menció que especifica és: l’actuació administrativa impugnada i 
anul·lada és conservable en la seva part vàlida i conforme a dret i subsanable i 
convalidable pel que fa als seus aspectes formals i procedimentals anòmals. Per tant 
això és el que avui corregim, i en definitiva el que ens ve a dir aquesta interpretació 
és que no té cap efecte pràctic el fet que s’anul·li aquella acta d’aprovació d’aquell dia 
en el 2004. El que és més important, és que la pretensió de Josel S.L., que és 
l’empresa que ens interposava aquesta al·legació en el seu moment, que en primera 
instància guanyà l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, però després el Tribunal 
Superior de Justícia hi ha hagut aquest canvi de criteri, diu la pretensió de Josel S.L. 
de reconeixement d’una situació jurídica individualitzada en el sentit que es declari la 
procedència d’una dotació en el pressupost municipal 2004 dirigida a cobrir 
obligacions que es puguin derivar contra l’ajuntament per actuacions urbanístiques en 
el sector Torre Negra, així com que els fons derivats de la venda d’immobles 
obtinguts mitjançant cessió de l’aprofitament urbanístic es destini al patrimoni 
municipal del sòl. Per tant aquí el que ens ve a dir i el que és més important per a 
nosaltres, aquesta és un sentència com moltes altres basada en un objectiu clar que 
és tota la lluita i tota la batalla amb la protecció de Torre Negra, una sentència que ha 
tingut uns efectes col·laterals en aquest cas, però el que és principalment de destacar 
des del punt de vista del govern municipal és que l’objectiu que pretenia aquesta 
al·legació inicial de l’empresa Josel, perseguia un objectiu clar i nítid que era que 
pressupostéssim una quantitat, la xifra que correspondria a la compensatòria a les 
demandes que ens formula la propietat de Torre Negra que finalment no té per què 
estar reflectida en el pressupost del 2004. Això mateix ho tenim en el pressupost del 
2005, aquesta mateixa situació que s’ha produït al pressupost del 2004, aquesta 
mateixa al·legació que ens feia l’empresa Josel el 2004 ens l’ha fet al pressupost 
2005. La vam desestimar, hi ha hagut un primer contenciós administratiu que està 
guanyat també en primera instància i ara també esperem sentència definitiva del 
Tribunal Superior. El que és evident és que seguirem estant preocupats pel fet de 
guanyar el que creiem que és important de guanyar per la ciutat, és a dir, no 
consignar una indemnització en aquests pressupostos que és el que persegueix 
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l’empresa Josel, si això tornarà a tenir efectes en quant a la configuració d’aquest 
document d’annex inversions o no, és quelcom que mirarem de defensar al màxim 
amb la defensa jurídica d’aquesta casa que hi està posant tota la seva dedicació, que 
ha guanyat en primera instància i que esperem que aquesta vegada no es produeixi 
el mateix efecte, i si es produís tindria exactament el mateix efecte que ha tingut 
aquesta pel 2004 i procediríem a corregir-ho de la mateixa manera. 
 
 . REGIDOR SR. VÁZQUEZ-DODERO, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Sr. Joly, esta sentencia que resulta cuando menos un poco curiosa por la 
forma como está redactada como cualquier otra depende de una persona, quien la 
dicta, un Juez, que hoy dicta en esta dirección y mañana este mismo u otro puede 
dictar en una dirección distinta. Las cosas pasadas -y no voy a decir ningún dicho que 
le pueda gustar al Sr. Villaseñor- tienen que ayudarnos, creo, a aprender de cara al 
futuro. Yo creo -y ahí le hago un ruego aunque no sea el momento- que deberían 
ponerse los medios para que en próximos presupuestos se complemente esa 
documentación que puede ser susceptible de ser pedida y evitemos llegar a una 
sentencia que cuando menos, como esta actual, resulta extraña. Anula todos los 
hechos que se produzcan en abril de 2009 con relación al presupuesto de 2004, no 
tiene demasiado sentido, pero para evitar estos esperpentos deberíamos intentar 
incorporar todo -aquello que pueda ser susceptible de ser pedido. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Jo seré molt breu i amb aquest tema hem fet un exercici de buscar les actes de plens 
i si bé en aquest cas el que és l’al·legació de Josel s’ha guanyat, d’ofici el Jutge ens 
ha dit que en la forma fèiem les coses malament el 2004, i com abans l’alcalde ha dit 
que per citar literalment s’han d’obrir cometes doncs obro cometes: “Aquest 
pressupost però va néixer de canto i com diu el refrany ‘lo que mal empieza, mal 
acaba’”, tanco cometes; torno a obrir cometes: “No tenim el pla d’inversió del 2001 al 
2003 actualitzat, no tenim les dades, no tenim la liquidació de l’any 2003 i per tant no 
sabem com serà executat el pressupost del 2003, ni sabem tampoc l’índex de 
recaptació tributària que té el nostre ajuntament, no hi ha memòries explicatives del 
contingut i de les principals modificacions que hi ha en aquest pressupost per part 
dels diferents àmbits de l’ajuntament, no hi ha un informe suficient des del punt de 
vista econòmic-financer que exposi les bases utilitzades per fer aquest pressupost”, 
això ho va dir en Xavier Boix el 24 de febrer de 2004, hem descobert algun tipus de 
poder paranormal on el Xavier Boix ha avançat una sentència de cinc anys després. 
Ja ho dèiem, esperem que en propers mesos no ens trobem una altra sentència 
contrària al pressupost de 2005 i a veure si podem aprendre dels errors. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Aquest matí li estava explicant a un company del PSC aquest punt i o 
jo no m’he explicat bé o ell no ha entès res, que deu ser el mateix. Jo no sé si vostès 
estan entenent alguna cosa o si ens estem explicant malament. Intentaré molt 
breument explicar de què estem parlant perquè si no ja ens perdrem del tot. Quan 
vostè ha fet aquestes declaracions entre cometes jo pensava: em sonen, ara dirà que 
ha estat en Pau Calsamiglia. Jo vegi que hi havia diferents grups que apuntaven el 
2004, dos, el seu i el nostre en aquest cas, que apuntaven en aquesta línia. Del que 
avui portem a Ple crec que hem de separar clarament dues coses, què és el 
contenciós del Sr. Núñez, o el Sr. Josel, o els senyors que puguin haver-hi que n’hi ha 
uns quants, que jo crec que amb això tots els grups del consistori ho tenim molt clar 
de qui estem de costat i jo crec que no cal ni dir-ho, i altres quines són aquelles 
accions des del punt de vista econòmic que s’han comès errors, aquesta és una, aquí 
s’ha comès un error que ara un Jutge ens ha dit: Ajuntament de Sant Cugat ho esteu 
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fent malament i us dic que ho arregleu. Evidentment nosaltres no podem arreglar un 
pressupost de 2004 perquè ja s’ha acabat, ja s’ha mort, i els hi faré una metàfora, 
imaginin-se que nosaltres coneixem el Sr. Madoff, aquell d’Estats Units que ha 
arreplegat alguns diners, que sortirà d’aquí a un temps una sentència que 
possiblement sigui de presó pel Sr. Madoff, imaginin que surt la sentència avui i el Sr. 
Madoff es mor demà, Déu no vulgui!, aquest senyor no podrà complir la sentència, 
per què?, doncs perquè s’ha mort, però això no voldrà dir que aquella sentència no 
estigui donant un petit mastegot al Sr. Madoff i la seva actuació d’apropiació 
indeguda, en aquest cas no estem parlant de res d’això però és l’exemple; el fet que 
una sentència no es pugui complir materialment com aquesta no vol dir que s’estigui 
censurant una activitat realitzada per l’equip de govern, i això és el que tenim avui 
aquí. Va haver-hi un grup de l’oposició, dos van parlar sobre aquest tema, però va 
haver-hi un, el Partit dels Socialistes, on el company Pau Calsamiglia va presentar 
una al·legació al respecte que deia: no hi ha les inversions pormenoritzades -vostè ho 
ha dit-, no hi ha quins diners van associats a cada inversió, o sigui no hi ha el Pla 
d’Actuació d’Inversions, i no hi ha el Pla d’Actuació Municipal, aquesta va ser una de 
les al·legacions rebutjades per l’equip de govern en aquell moment, i acabo Sr. 
Alcalde, i sap greu que als cinc o sis anys ens donin la raó en aquest punt 
absolutament de temes econòmics, nosaltres teníem raó, vostès van votar en contra, 
nosaltres teníem raó perquè ja ho sabíem que teníem raó, el Pau ja ho sabia, 
políticament teníem raó i un Jutge ens ho ha dit. I també teníem raó per diferents 
motius, el primer perquè vostès mateixos han corregit la seva situació en aquests 
anys, el 2004 a 2005, vostès en els anys posteriors ja han fet aquesta actuació o com 
a mínim ho han intentat en una part de les inversions, i per tant cal recordar aquesta 
situació. Aquest 2004 va ser un Pressupost important, en aquell pressupost de 2004 
es parlava de la venda de terrenys de Can Matas i la generació de sòl en la nostra 
ciutat, una generació de sòl que també va generar evidentment una sèrie d’ingressos, 
i per tant el que nosaltres volíem saber és aquella generació de venda de terrenys a 
on van i en quin període i en quin temps, aquesta era l’al·legació que nosaltres vam 
realitzar. 
 
 Ens preocupa que darrerament el nostre consistori, el nostre ajuntament, tingui 
sentències contràries, recordo ara la sentència de les urbanitzacions de Mira-sol i la 
Floresta, no és el mateix però sí que hi ha unes sentències contràries a una actuació 
de l’equip de govern municipal. És per aquest motiu que els hi demanem molta cura 
en tots aquests temes i especialment per tot el que implica, per Torre Negra i per tot 
allò que algú es pugui aprofitar d’una mala actuació des del punt de vista de la gestió. 
Que aquesta gent no se n’aprofiti per urbanitzar Torre Negra i aquí ja saben que 
tenen tot el nostre suport, ara bé, els hi demanem cura i a vegades una mica 
d’humilitat, vostès van rebutjar aquelles al·legacions igual que el 2004, 2005, 2006, 
2007, 2009, totes, igual que fa tres mesos van rebutjar 34 al·legacions del PSC. 
Pensin a vegades quan rebutgen alguna cosa que potser, solament potser, tenim raó, 
i a vegades ens hem d’esperar a que un Jutge ens ho digui perquè ho veiem. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY 
(RESPOSTA): Només per dir-los-hi que efectivament això que ara ens deia el Sr. 
Ferran Villaseñor, aquest equip de govern ho té molt clar, és a dir, quan tractem i 
quan vostès ens donen la seva opinió i ens diuen o ens posen una al·legació, o ens 
fan algun comentari, jo els hi puc dir amb tota certesa, més enllà de les percepcions 
que vostès després tinguin, que ens ho prenem seriosament i que evidentment com 
tot ésser humà i com tot equip de govern i com tot equip de gestió pot prendre 
decisions encertades i pot prendre decisions equivocades. Jo crec que és clar i es 
posa de manifest i vostè també Sr. Villaseñor ho ha comentat, ho deia el Sr. Vázquez-
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Dodero, ho deia el Sr. Calderón, el Sr. Boix, ho han dit en totes les seves 
intervencions que s’aprengui de cara al futur. Jo crec que és prou evident que aquest 
ajuntament ha donat un exemple clar, sobretot amb el que és la gestió dels 
pressupostos, la gestió informativa dels mateixos, la tramitació de com es fa, els 
mapes estratègics, els mapes de gestió, la vinculació de totes les accions en el 
pressupost i llavors crec que aquest ajuntament ha deixat clar que tots aquests temes 
són d’especial rellevància i que a dia d’avui fins i tot m’atreveixo a dir que va molt més 
lluny del que la llei l’obliga i molt més lluny del que fa qualsevol dels municipis del 
nostre país. Ara és fàcil poder dir o poder jutjar què s’hauria hagut de fer en aquell 
moment, fins i tot jo ara no li faré una batalla d’aquest tema i li diré que vam prendre 
la decisió correcta i que li havíem de desestimar aquella al·legació; ara tenint la 
informació que tinc a dia d’avui, si ara tornés al 2004 els hi diria que aquella al·legació 
s’havia d’haver acceptat. Però és fàcil dir les coses passats cinc anys i l’experiència 
del dia a dia també ens posa de manifest que la casuística, l’entorn concret del 
moment, les dificultats concretes, la situació de la ciutat, la quantitat d’obres que 
estaven en curs, el tipus d’organització que hi havia al darrera, han fet també esments 
de temes de gestió tributària, tot té la seva evolució i tot té el seu context. Per tant 
prenem nota d’això, jo crec que ha estat demostrat amb el temps i que cada cosa en 
el seu moment té el seu escenari. 
 

Amb la vènia de la Presidència, per part de Secretaria General s’informa sobre 
l’abast jurídic de la proposta d’acords en els següents termes: 

 
 . SECRETARI GENERAL: Aquest punt és una dació de compte però del propi 
redactat de l’acord es desprèn que s’ha de votar en la mesura que es convaliden 
defectes formals, i en qualsevol cas l’execució de sentències és judicial, qui executa 
és el Tribunal, dels ajuntaments tècnicament se’n diu “vicaris de l’execució”, però en 
definitiva una sentència no és solament donar compte i restar assabentats, és complir 
els pronunciaments, aquí s’ha fet una interpretació, cal suposar que amb els 
assessoraments jurídics externs que s’ha recabat per l’àrea d’Economia i 
Organització que el Tribunal ho acceptarà, però podria plantejar la contrapart o la part 
actora un incident d’execució i dir que entén que l’execució pot anar més enllà. Aquí 
l’aspecte formal és que el punt 20 d’acord amb el redactat de l’acord no és únicament 
donar compte sinó convalidar la mancança formal que tenia el pressupost i incorporar 
ara la documentació pertinent, per tant és un punt que ha de ser objecte de votació 
perquè s’ha d’acreditar davant d’un Tribunal que s’ha acatat i s’ha executat la 
sentència. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per tant vol dir Sr. Secretari que hem de votar el 
punt núm. 20. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Sr. Alcalde, diguem que assabentar-se un que hem de tornar a votar el 
pressupost ara, o que hem de votar una dació de compte que ens fa rectificar l’acord 
plenari, tal com diu la sentència, ara, i no ho dic pel Secretari perquè el Secretari ens 
ho ha dit ara, són vostès els qui ens ho havien d’haver dit anteriorment, no li sembla 
una mica estrany? 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Una 
mica en la mateixa línia, jo crec que si el punt diu “Dació de compte de sentència 
judicial” i no diu “ratificació” estem en una posició difícil com a grups perquè nosaltres 
fem les nostres reunions, decidim el nostre vot i en aquests moments decidir el que 
hem de fer, home! jo crec que ho tenim bastant clar perquè vam votar que no al 
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pressupost per tant entenc que s’ha de votar que no també ara. Però no sé, és una 
situació d’indefensió. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Només 
comentar sense entrar en molt detall ara del que expressen de la votació, però que sí 
que el que fèiem amb aquest punt i s’ha dit en comissions informatives i ho hem estat 
comentant, és que calia fer una sèrie d’actes, entre ells aportar un informe 
d’intervenció complementari a l’informe econòmic-financer, aportar una informació 
que és de caràcter tècnic absolut i total que és la liquidació del pressupost de 
l’exercici anterior que correspon en aquest cas a l’any 2002, també l’avanç de la 
liquidació del 2003 i després el que ja coneixen que és l’annex d’inversions de 
l’exercici 2004 amb detall, per tant jo entenc aquí que l’únic que se’ns fa votar és 
senzillament que incorporem, que donem compliment a l’execució de la sentència i el 
que estem votant és senzillament la incorporació d’aquests documents. No em 
sembla veure que ara es pugui produir una casuística d’interpretació política sobre 
això. 
 
 . SECRETARI GENERAL: En definitiva en un Estat de Dret i ho estableix 
específicament la Llei orgànica del poder judicial, la Llei específica de la jurisdicció 
contencioso-administrativa i la Llei d’enjudiciament civil i la pròpia Constitució, les 
sentències dels Tribunals no es decideix si es voten a favor o en contra els 
pronunciaments de la sentència sinó que s’acaten i es compleixen, i torno a 
assenyalar que no hi ha cap àmbit dispositiu en aquesta votació sinó que està obligat 
l’ajuntament a complir la sentència, ara bé, qualsevol membre de la corporació, 
qualsevol regidor de la seva lliure i espontània voluntat, és lliure de votar el que 
estimi, però jo l’únic que puc assenyalar des d’un punt de vista de marc jurídic 
referencial és que les sentències s’han de complir en els seus propis termes que és el 
que estableix la llei, i quan l’òrgan que ha dictat l’acte o l’acord d’aprovació del 
pressupost que s’anul·la per un defecte formal, quan l’òrgan que ha dictat l’acte és qui 
ha de donar compliment a la sentència, que en aquest cas és el Ple, és obligatori en 
un Estat de Dret, torno a dir, a partir de la Constitució i de tota la legislació 
infraconstitucional complir les sentències en els seus propis i exactes termes. Aquí 
l’únic que es podria discutir però en tot cas no és ara el moment procedimental 
perquè hi ha hagut una proposta en un sentit que s’entén que es dóna compliment a 
la sentència amb tot el seu abast i projecció i en els seus propis termes i en aquesta 
línia va la proposta, l’únic escenari que es podria plantejar seria com deia abans que 
la part actora considerés altrament, fes una interpretació contrària, que en dret pot ser 
perquè el propi Tribunal Constitucional diu que en dret totes les interpretacions 
alternatives són possibles i legítimes, els propis Tribunals -em sembla que un regidor 
ho assenyalava abans- fan el que el Tribunal Suprem anomena “girs 
jurisprudencials”, o sigui un dia poden pronunciar-se en un sentit i al cap d’un any en 
un sentit totalment contrari, ara bé, en aquest cas concret la proposta és obligatori 
complir la sentència, si després la part actora considera que la interpretació 
decantada o assumida per l’ajuntament no va fins a on la part actora volia, que 
m’imagino que tenia la pretensió que es consigni un determinat import econòmic per 
una possible indemnització de sostre o expectatives d’edificabilitat, doncs en aquest 
cas la part actora pot plantejar un incident d’execució de sentència perquè 
l’ajuntament ha de comunicar al Tribunal, enviar l’acord conforme s’han complert els 
pronunciaments de la sentència, i llavors el Tribunal té competència exclusiva i 
excloent per interpretar l’exacte abast i projecció de la sentència, i es podria donar el 
cas que el Tribunal digués que això va en un altre sentit. Però de fet, torno a insistir, 
pel que respecta a la sentència que no concorre cap àmbit dispositiu o apreciatiu per 
a votar a favor o en contra perquè un compliment és legalment obligatori o imperatiu. 
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 En tot cas l’únic que voldria deixar constància en acta perquè és la meva 
obligació que qualsevol poder públic, qualsevol persona jurídica pública i qualsevol 
persona privada està obligada a complir les sentències dels Tribunals, a partir d’aquí 
la votació entenc que està clara però cada persona és lliure. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: En definitiva, després d’haver sentit l’extensa intervenció jurídica del Sr. 
Secretari el que ens agradaria saber concretament és: les persones que vam votar en 
contra del pressupost no tenim cap tipus d’obligació de votar?, voldria saber això. 
 
 Ho podem fer ara, o ho hem de fer en un altre Ple extraordinari, o amb aquesta 
dació de compte ja està donat amb escreix el fet que s’hagi votat? 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo he 
demanat la paraula per demanar que retirin aquest punt i portar-lo al mes que ve, i 
tothom es pot assessorar de quin és el posicionament que pot tenir perquè amb 
aquest acord el que ens estan dient és que convalidem l’acord d’aprovació definitiva 
de pressupost municipal per a l’exercici 2004, i nosaltres pensem que un Jutge no 
ens pot obligar a convalidar un acte que nosaltres vam votar de forma contrària. 
Nosaltres podem acatar la sentència però convalidar un pressupost que nosaltres 
hem votat en contra ...?, en tot cas a mi m’agradaria consultar-ho amb qui ens pot 
assessorar i ens pot dir si hem de fer una cosa o una altra. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Sr. Alcalde vostè porta molt temps en això de la política i ja sap que el 
que s’està donant ara aquí no és del tot normal, no estic dient que sigui il·legal, ni 
molt menys! Les sentències s’han de votar favorablement perquè és una sentència i 
si no com molt bé ha dit el Sr. Secretari podríem estar incorrent en alguna situació, 
també ens ha dit que posteriorment podríem realitzar altres accions. Vostè sap que la 
documentació que s’incorpora no la tenim, no l’hem vista, no se’ns ha explicat. La 
pregunta és, vostè creu que és normal que haguem de votar a favor d’una cosa que 
se’ns obliga sense conèixer què és el que estem fent, tot i que sigui obligatori? Jo 
crec que no, per tant nosaltres en la línia dels companys li demanaríem que deixi 
sobre la taula aquest punt, en parlem en la propera Comissió Informativa, ens ho 
expliquen i amb molt de gust votarem allò que haguem de votar. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Aclarim termes, el que votem vostès ho coneixen 
igual que nosaltres, ni més ni menys, hi ha un acord que està en la documentació de 
l’ordre del dia i està penjada en el web i per tant és públic. Aleshores el que voldria 
saber Sr. Rigau és si necessàriament ho hem de fer avui o ho podem deixar per un 
altre dia. 
 
 . SECRETARI GENERAL: El compliment de les sentències, en aquest cas que 
és una sentència ferma i definitiva, el que estableix l’art. 104 de la Llei de la 
Jurisdicció contencioso-administrativa és que en el termini de 10 dies a partir que la 
notifica el Tribunal, l’òrgan que ha dictat ha d’adoptar els acords encaminats al 
compliment de la sentència, que no vol dir que es pugui executar però sí iniciar 
l’execució i si en el termini màxim de dos mesos no està completament executada 
llavors la part actora que ha guanyat el plet pot demanar al Tribunal l’execució 
forçosa, però el que és preceptiu és que en el termini de 10 dies hàbils següents a la 
notificació de la sentència adoptar l’acord de compliment, l’acord de compliment pot 
comportar després –com en aquest cas- actes posteriors d’elaboració de 
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documentació, etc., per anar-ho completant, ara bé el termini peremptori de deu dies 
d’acusar rebuda de la sentència i acordar el seu exacte compliment en els seus 
propis termes, això és un termini inajornable que no permet dilacions, això és un tema 
clar i que ho estableix la llei. La llei diu que una vegada que sigui ferma la sentència 
el Tribunal ho comunicarà a l’òrgan que hagués dictat l’acte, en aquest cas 
l’ajuntament a través del Ple, a fi que una vegada acusada rebuda de la comunicació 
diu “en idéntico plazo desde la recepción” o sigui també en el termini de 10 dies el Ple 
municipal a partir de la notificació de la sentència ha d’acatar-la i adoptar l’acord de 
compliment, si després l’acord de compliment amb una diligència raonable per a 
l’elaboració de la documentació comporta un determinat temps superior als 10 dies, 
això mai relleva d’acordar el compliment en 10 dies. 
 
 Un regidor té el dret també a l’abstenció perquè pot discrepar i entendre que la 
convalidació de l’acord d’aprovació definitiva pot anar en un altre sentit més enllà que 
el compliment de la sentència, però el que està clar és que respecte a una sentència 
ferma i definitiva s’ha d’acordar el compliment en el termini de deu dies. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Secretari, intentant recapitular, entenc de les 
seves paraules que ho hem de votar avui perquè sinó estarem fora del termini i 
després que els regidors poden votar el que els hi sembli, es poden abstenir, o sigui 
cap la possibilitat de votar a favor o d’abstenir-se. És així. Doncs jo crec que amb això 
responem les preguntes que s’han plantejat. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Ens podem abstenir en la ratificació d’una sentència? 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ja han sentit al Secretari General.  
 
 . SECRETARI GENERAL: La pregunta concreta m’ha semblat entendre que 
era si es poden abstenir en la ratificació d’una sentència. Una sentència no es ratifica 
per part de l’Administració, ja que el Tribunal té la potestat jurisdiccional exclusiva i 
excloent per dictar i executar les sentències ja que aquí en definitiva el que està sobre 
la taula, el punt de l’ordre del dia, és el compliment d’una sentència. El que entenc 
que seria una il·legalitat seria votar en contra del compliment de la sentència. Ara bé, 
si un regidor des de la seva convicció discrepa dels termes en que l’ajuntament dóna 
compliment a la sentència perquè realment no està absolutament clara i pot tenir 
interpretacions divergents, si un regidor, insisteixo, considera que l’acord de 
compliment que aquí s’adopta no és exactament la projecció exacta que es deriva 
dels pronunciaments de la sentència, pot abstenir-se, però el que realment no pot fer 
seria votar en contra del compliment d’una sentència perquè és una obligació 
constitucional i legal. 
 
 Torno a repetir, aquí es dóna compliment en uns termes d’interpretació de la 
sentència, que també s’hagués pogut demanar aclariment en el termini de 3 dies i 
preguntar-li al Tribunal: l’exacte abast i projecció de la sentència quina és? Aquí es va 
entendre en una interpretació jurídica que va demanar l’àrea d’Economia que amb 
aquesta part expositiva de l’acord es donava compliment a la sentència en els seus 
propis i exactes termes, això segons l’assessorament extern és així, si la part actora 
-torno a repetir- considera que no és aquest el sentit dels pronunciaments ja ho 
plantejarà en un incident d’execució de sentència, ara bé, l’acta d’avui per concloure 
com assenyalava l’alcalde, és obligatori en el termini de 10 dies acordar el 
compliment de la sentència, que és el punt que hi ha avui de l’ordre del dia, no és 
votable perquè seria inconstitucional votar en contra del compliment d’una sentència, 
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però el que sí que entenc que pot cabre és l’abstenció si un regidor considera que 
adoptar aquest acord és convalidar un pressupost contra el que havien votat, però en 
definitiva el que s’està votant aquí és el compliment de la sentència, que això és 
obligatori per imperatiu legal i constitucional. L’abstenció cap, el que no cap 
lògicament és votar en contra del compliment d’una sentència perquè és una 
obligació, no hi ha un àmbit dispositiu. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Lamento l’espectacle que em sembla que fem però en fi, quan s’acaba el termini?, 
quan s’acaben aquests deu dies?, perquè si cabés la possibilitat que se’ns expliqués 
el contingut exacte del que portem a aprovació i els documents annexes que no hem 
vist i que no en tenim ni idea i que no coneixem. Nosaltres vam votar en contra Sr. 
Joly, no intenti ara passar-nos o col·locar-nos alguna cosa que no coneixem, no ho 
farem; si aquest termini s’acaba en un termini que sigui demà, tenim 24 hores, i jo els 
proposo que fem una Junta de Portaveus extraordinària i un Ple extraordinari per 
aprovar aquest tema. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: I no seria possible Sr. Secretari votar 
separadament els punts de l’acord?, és a dir hi ha un punt primer que diu que hem de 
restar assabentats i atorguem conformitat i acusar rebut i a més acatem la sentència, 
després hi ha un segon punt que diu que convalidem l’aprovació definitiva del 
Pressupost municipal i completar l’expedient amb els següents documents, informe 
d’Interventor, liquidació del pressupost, annex d’inversions, i tots aquests documents 
Sr. Gausa estaven a l’expedient, i després hi ha un tercer i un quart punt que és 
donar per executada la sentència i quart traslladar al Tribunal Superior de Justícia i a 
Josel S.L. l’acord. Per tant on hi ha el problema és en el punt segon, i per tant no sé si 
es pot votar separadament el punt segon. Ens pot aclarir això Sr. Secretari? 
 
 . SECRETARI GENERAL: És que els quatre punts i essencialment el punt 
primer, segon i tercer entenc que estan en una connexitat absolutament directa i 
interrelacionats perquè si el punt primer estableix restar assabentats, atorgar 
conformitat i acatar la sentència en els termes legalment procedents, l’ajuntament 
entén segons l’assessorament extern que els termes legalment procedents 
d’execució de la sentència és precisament el punt segon. El punt primer és una 
declaració genèrica de dir -perquè és obligatori a més- s’acata la sentència i es 
compleix en els seus propis termes. I el punt segon és la interpretació de quins són 
aquests propis termes. I el punt tercer és comunicar-li al Tribunal que donem per 
executada la sentència a partir que hem acordat el punt segon. Jo entenc que els 
punts són indestriables perquè cada punt s’interelaciona i porta causa de l’anterior. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per tant entenc que no es pot fer la votació 
separada. Només voldria que m’aclarís ara fins quan tenim temps per fer la ratificació 
d’aquesta sentència. 
 
 . SECRETARI GENERAL: Pel que consta a l’expedient la notificació de la 
sentència hauria estat practicada el 17 d’abril, i a partir d’aquesta data la llei estableix 
10 dies per acusar rebuda, acatar i donar compliment a la sentència i com a mínim 
iniciar els actes que és el que s’està fent avui en aquest Ple, cal entendre perquè s’ha 
escaigut el Ple ordinari en aquesta data. El que també estableix la llei és que si en el 
termini de dos mesos no s’executa totalment la sentència, en aquest cas la part 
actora pot demanar al Tribunal l’execució forçosa de la sentència. En tot cas el 
correcte és fer-ho dins de termini i amb la màxima celeritat possible. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs com que pel que sembla estem ratllant el 
temps legal i perquè tothom pugui tenir exactament coneixement del que votem, 
retirem aquest punt de l’ordre del dia i convocarem un Ple extraordinari per ratificar 
aquesta sentència. 
 
 21.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS FORMULADES I  
ACORD DEFINITIU D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
SUBVENCIONS. 
 
 Dins el termini d’exposició al públic de l’acord d’aprovació inicial de  
l’ordenança municipal de subvencions, s’han presentat al·legacions pels Grups 
Municipals  interessats. En concret, s’han presentat les següents: 
 
- Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
- Grup Municipal Popular. 
- Grup Municipal d’ICV-EUiA. 
 
 Els membres de la Comissió d’Estudi es van reunir el 7 de maig de 2009 als 
efectes d’estudiar les al·legacions presentades contra l’esmentada ordenança. 
 
 Vist l’informe conjunt de l’interventor municipal i la lletrada assessora jurídica 
d’Economia que figura dins de l’expedient, de data 12/05/09.  
 
 De conformitat amb el que disposa els articles 65 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals,  s’eleva al Ple municipal la següent proposta: 
 
 PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per: 
 
Grup Municipal Popular següents: 
 
- Article 2: esmena d’adhesió al concepte de subvenció. 
- Article 6: esmena de modificació de l’import de les subvencions  
- Article 7.1: no es pot modificar el concepte de “beneficiaris”. 
- Article 7.2: no es preveu cap limitació en quan el número de projectes. 
- Article 7.5: es desestima perquè si es volgués subcontractar s’hauria de preveure 

expressament en l’ordenança. 
- Article 17: percepció de la subvenció.  
- Article 8: no és un concepte jurídic, sinó una decisió política. 
  
Grup d’Iniciativa per Catalunya següents: 
 
- Al·legació 1a: l’Ajuntament ja disposa d’un Pla Estratègic. 
- Al·legació 2a: concessió directa per criteris d’economia procedimental. 
 
Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya: 
 
- Article 2.1: el concepte de subvenció és qualsevol aportació directa i/o indirecta de 

caràcter econòmic o valorable econòmicament. 
- Article 2.2: les beques i premis són subvencions. 
- Article 6: règim jurídic de les subvencions.  
- Article 9.3: la convocatòria de subvencions no es comunicarà de forma directa a 

totes les entitats susceptibles de subvenció. 
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- Article 10: no són requisits de tots els sol·licitants el pressupost total de l’entitat, el 
balanç de l’exercici anterior i el compliment de les obligacions tributària i de la 
Seguretat Social. Les persones físiques també poden ser beneficiaris de les 
subvencions.  

- Article 15: les beques i premis són subvencions. 
- Article 20.d): es desestima l’al·legació per criteris d’economia procedimental. 
- Article 22.b): cal justificar la totalitat del cost de l’activitat que es subvenciona. 
 
ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades pel: 
 
Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya: 
 
- Article 14: la resolució definitiva de la subvenció haurà de ser motivada. 
 
ESTIMAR les al·legacions presentada pel: 
 
Grup Esquerra Republicana de Catalunya: 
 
- Article 9.1: s’afegeix el percentatge subvencionable com un dels continguts mínims 
de les bases específiques de les subvencions.  

 
 SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’Ordenança Municipal de 
subvencions. 
 
 TERCER.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’aprovació 
definitiva de l’ordenança municipal de subvencions, així com el text íntegre, de 
conformitat amb el que estableix l’article 66.1) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. L’ordenança 
no entrarà en vigor fins que s’hi hagi publicat completament el text. Igualment s’ha de 
publicar en la pàgina web municipal, inserir en el tauler d’anuncis de la corporació  i 
anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del BOP en 
que s’hagi publicat íntegrament el text. 
 
 QUART.- TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, l’acord 
definitiu d’aprovació de l’Ordenança municipal de subvencions, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 65.3) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Esperem 
que aquest punt de resolució d’al·legacions sigui més lleuger de pair i si més no ara 
com a reflexió també i amb tranquil·litat a posteriori i que crec que és una cosa que 
ens pot servir una mica a tots és reflexionar també del temps que dediquem a certes 
coses del que val el nostre temps en moltes de les actuacions que fem i si això és el 
que s’espera moltes vegades de la nostra actuació també, moltes vegades se’ns 
compliquen els temes més enllà del que és lògic. 
 
 Aquest punt concretament és la resolució d’al·legacions formulades a 
l’aprovació de l’ordenança municipal de subvencions, és l’aprovació definitiva per tant 
un cop presentades aquestes al·legacions. Han presentat al·legacions el grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, el Grup municipal Popular i el Grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya; són una vintena d’al·legacions, per tant jo ara no 
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m’entretindré a comentar-les, han estat tractades en Comissió Informativa, hi ha un 
informe al respecte, sí que mencionaré aquelles que s’han estimat, sigui parcialment 
o sigui de forma complerta. S’ha estimat parcialment l’al·legació d’Esquerra 
Republicana que feia referència a l’art. 14 i concretament a la resolució definitiva de la 
subvenció que haurà de ser motivada, o sigui que quan es resolgui la subvenció farà 
falta que l’informe expliqui clarament o motivi el per què es produeix aquest fet, això 
s’estima, i s’estima també aquella que correspon també en aquest cas per part 
d’Esquerra Republicana de Catalunya l’art. 9.1) que demana que s’afegeixi el 
percentatge subvencionable com un dels continguts mínims de les bases 
específiques de les subvencions, és a dir que es posi de manifest i clarament quina 
és la quantitat en tant per cent que subvencionarà d’aquella acció, d’aquesta manera 
un cop resoltes aquestes al·legacions quedarà aprovada definitivament l’ordenança 
municipal de subvencions. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Anunciem el nostre vot en contra del punt que vostès porten a aprovació, 
principalment perquè de les deu al·legacions que el grup municipal d’Esquerra 
Republicana va presentar només n’accepten plenament una; votem en contra també 
perquè vostès han fet una molt mala gestió d’aquesta ordenança general de 
subvencions; s’han passat la pilota d’un àmbit a un altre, des d’Economia a l’àmbit 
Social i a l’àmbit de Cultura, Joventut i Esports, aquests àmbits han tornat la pilota a 
Economia i no hem tingut enlloc l’espai  on poder debatre aquestes al·legacions. A 
més a més no hem rebut ni la més trista trucada per poder negociar, parlar o dialogar 
sobre aquestes al·legacions presentades pels diferents grups i en general per 
aquesta ordenança. Vostès algunes de les nostres al·legacions no les han acceptat 
perquè feien referència a algunes definicions en règim jurídic que estaríem d’acord, 
per tant no vindria per aquí el nostre vot contrari, però sí que ens preocupa i molt que 
no hagin acceptat al·legacions com per exemple en les que demanàvem que es 
comuniqués a les entitats susceptibles de rebre subvenció la convocatòria de les 
mateixes, i a més a més ho hem pogut veure a la Floresta la setmana passada, hi 
havia entitats culturals que no s’havien assabentat de la convocatòria i que sembla 
que a més a més de molt males maneres respostes per tècnics municipals. Tampoc 
ens han acceptat que siguin requisits per la sol·licitud de subvencions presentar el 
pressupost total de l’entitat i el balanç de l’exercici anterior i el compliment de les 
obligacions tributàries i de seguretat social, aquesta al·legació anava dirigida a 
millorar la transparència, la professionalitat de les entitats i a garantir els compliments 
dels drets laborals de les entitats del tercer sector i encara ens preocupa més que no 
l’hagin acceptada quan arran de la moció del mecenatge del Partit dels Socialistes de 
Catalunya hem sentit que el Tinent d’Alcalde de Cultura ens deia que desconeixia 
plenament en quina situació estaven moltes de les entitats en el que és el seu balanç 
global econòmic per la seva gestió. Tampoc han acceptat l’al·legació que anava 
dirigida a evitar que es puguin donar fins a 3.000 euros de manera gratuïta, directa, a 
dit, com es podria dir popularment; nosaltres creiem que això només fa que fomentar 
el clientelisme, vostès ens la deneguen per economia procedimental i entenem des 
del nostre grup que 3.000 euros es mereixen la presentació d’una sol·licitud, d’un 
projecte, i si no és així poden fer un conveni, els convenis passaran per Ple, per tant 
tots restarem assabentats, tots podrem opinar i continuarem garantint la 
transparència, per tant creiem que de nou això és única i exclusivament per fer 
clientelisme amb algunes de les entitats. 
 
 De les dues al·legacions, una que parcialment ens accepten, és que nosaltres 
demanàvem que es puguès  presentar recurs en aquelles sol·licituds de subvenció 
que quedessin denegades, vostès només accepten que la resolució definitiva de la 
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subvenció haurà de ser motivada, com em sembla que només faltaria que no fos 
motivada l’acceptació o no acceptació d’una subvenció però no acceptaran recurs per 
part de les entitats que puguin sol·licitar una revisió del seu projecte. 
 
 També ens estimen una al·legació que senzillament és afegir el percentatge 
subvencionable com un dels continguts mínims de les bases específiques, i els hi 
torno a dir, només faltaria!, l’ordenança general de subvencions ens està dient que 
normalment subvencionaran el 50% de les activitats, per tant en les convocatòries 
específiques vostès han de definir concretament quin percentatge subvencionaran. 
Per tant estem molt decepcionats de la seva actuació, han actuat tard i malament, no 
han intentat consensuar absolutament res amb els grups de l’oposició i a més a més 
fins i tot des d’algunes Comissions Informatives no s’entenia per què presentàvem 
al·legacions, primera i, segona, en una altra se’ns va demanar que no en 
presentéssim perquè retardaríem tot el procés, i senyors els qui ho han fet tard són 
vostès. 
 
 . REGIDOR SR. VÁZQUEZ-DODERO, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Nosotros también votaremos en contra, y a diferencia de Esquerra 
Republicana de Catalunya no se nos ha aceptado ninguna alegación y lo que más 
nos ha sorprendido es que una alegación que iba encaminada a la participación de 
todos los grupos en la comisión general haya sido desestimada. Podría recoger las 
palabras yo creo que textuales entre comillas de la Sra. Conesa de esta misma tarde 
que ha dicho “en temas de ciudad deben estar todos”, pues es lo que queríamos 
nosotros con esa alegación y no fue recogida. Como he comentado anteriormente 
votaremos en contra. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres també votarem en contra per molts motius que ja ha dit el Sr. Toni Ramon 
però bàsicament perquè vam presentar dues al·legacions i no s’han admès cap de les 
dues. Jo entenc també Sr. Joly que avui és un d’aquells punts que -i em permetran 
l’expressió- vostè es menja el marron, jo crec que aquest punt no l’hauria de 
presentar vostè, tot i que és un tema d’economia, però jo crec que hauria de ser una 
presentació compartida sobretot amb àrees que tenen més a veure en aquests temes 
que no pas vostè, i vostè s’està enduent els pals per dir-ho d’alguna manera. 
 
 Explicaré de què anaven les dues al·legacions que va presentar el meu grup, la 
primera era intentar fer un pla estratègic de subvencions que hagués definit els 
objectius, el per què de tot plegat d’aquestes subvencions, la resposta és que ja 
existeix un Pla estratègic, jo ja sé quina és la resposta perquè així me la va fer saber 
el Sr. Jordi Joly i es considera que el pressupost per objectius es considera un Pla 
estratègic i jo crec que això hauria d’anar més enllà i s’hauria d’estudiar més el detall 
en aquest cas de les subvencions. 
 
 La segona al·legació té a veure amb aquesta quantitat de 3.000 euros que 
reserva aquesta ordenança per donar discrecionalment, això vol dir que sense estar 
suficientment motivat, processat o presentat la documentació necessària, el govern 
municipal es reserva l’oportunitat per dir-ho d’alguna manera, la subvenció, a qui 
vulgui de fins a 3.000 euros, a dit, per dir-ho d’alguna manera, fomentant el 
clientelisme i tot allò que es diu la repartidora, i això jo crec que és molt greu, quan hi 
ha moltes entitats que per rebre menys quantitat que aquests 3.000 euros han de fer 
tota una sèrie de documentació, han de motivar aquesta subvenció per al final rebre 
1.200 euros, quan el govern municipal podrà agafar i donar 3.000 euros a dit, tot i que 
segons diu l’ordenança haurà de ser una situació d’emergència o similar. Jo crec que 
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aquesta opció obre la porta a qüestions difícilment justificables i que estarem molt 
amatents als decrets d’alcaldia o al mètode amb el qual es donin aquestes 
subvencions per veure qui rep aquestes subvencions i per quines coses. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Molt breument perquè els companys d’Esquerra, Iniciativa i també el 
Partit Popular ja han fixat opinions sobre això. Nosaltres no vam presentar 
al·legacions, vam rebre les propostes d’Iniciativa i Esquerra i també del Partit Popular 
i ens van semblar bé, per tant els hi donem el ple suport i també els hi donarem ple 
suport a les seves al·legacions avui votant en contra. 
 
 En tot cas sí que hi ha un parell de temes que tot i que se n’ha parlat voldríem 
destacar; Sr. Joly vostès el que busquen és un marge de maniobra i discrecionalitat 
per dir aquest sí i aquest no, fins aquí podem estar d’acord o no –l’altre dia es va 
parlar en Comissió Informativa- però va ser clar i és part del que busquen i per tant 
així queda clar. El que passa és que aquest tipus de subvencions directes 
normalment es fan per temes de catàstrofes i nosaltres pensem que no és la manera 
de donar subvencions, per tant en relació a totes les al·legacions i el seu rebuig i 
també a la que no ens deixa participar -al·legació presentada pel Partit Popular- com 
ja ha passat en d’altres al·legacions i en d’altres mocions que no es vol que els grups 
de l’oposició formin part dels grups de debat, discussió o decisió, nosaltres 
evidentment no podem fer una altra cosa que votar en contra. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY 
(RESPOSTA): En qualsevol cas no es preocupin pel tema dels pals i el marron i tot 
això, aquest equip de govern és un equip de govern molt cohesionat, com el Barça 
actual que tenim, com l’equip del Pep Guardiola, i no pateixin per això perquè potser 
no hem sabut transmetre aquesta transversalitat de cara a vostès però no és cert que 
no hagi estat tractat com es mereix; jo crec que estan molt raonades les al·legacions, 
el per què no s’accepten i el per què s’accepten i primer de tot voldria mencionar al 
Sr. Toni Ramon que crec que ha exagerat de manera molt llarga el contingut de la 
seva exposició, tan mal fetes les coses no ho estan com vol fer veure o com ha 
expressat en la seva exposició, aquesta ordenança és una ordenança prototip en 
molts aspectes i ordena el contingut del tema de les subvencions d’una forma molt 
rigorosa, molt detallada, és un marc molt optimitzat, és un marc ben detallat que 
estableix com s’han de gestionar les subvencions, com s’han de donar, amb quins 
criteris, quines àrees són les que intervenen, Serveis Socials, Joventut, Cultura, està 
tot molt ben regulat, molt ben parametritzat i jo crec que és una ordenança que 
ordena una tasca que fins ara potser no estava del tot ordenada i que m’agradaria 
saber quans ens locals tenen eines com la que ara en aquest moment disposarem a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Si la discussió és aquesta finestra de 
discrecionalitat fins els 3.000 €, deixi’m dir-li una cosa, primer, aquests 3.000 € 
famosos que jo crec que és la pedra que a vostès els hi ha cridat més l’atenció no és 
una decisió unilateral o totalment discrecional per part de l’Ajuntament de Sant Cugat, 
és una xifra que surt de la pròpia Llei de subvencions, quan en la Llei de subvencions 
es diu que fins a 3.000 € no cal ni que faci publicitat, i aquesta Llei que jo sàpiga la 
fan també els seus partits, per tant si realment creuen que es fa, i això sí que no 
m’agrada gens, entre cometes, que avui és el Ple de les cometes, “a dit”, 
“clientelisme”, “la repartidora”, doncs refacin la llei; jo li diré una altra cosa, en 
comptes de “clientelisme”, en comptes de “repartidora” i en comptes de “a dit”, que 
avui tinc la sensació que tots nosaltres crec que hi ha directius públics, hi ha tinents 
d’alcalde, hi ha un alcalde, hi ha regidors, tot això val molts diners i tens la sensació 
de dir que optimitzar recursos és important; jo li diré que aquesta xifra està agafada 
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de la llei, una xifra agafada de la llei Sr. Boix, per eficiència, per flexibilitat, per 
rigorositat, perquè a més és una xifra que no ens la inventem sinó que la traiem de la 
pròpia llei, i per executivitat, per executivitat també perquè no podem fer que els 
processos administratius o que els processos burocràtics deixin absolutament 
garratibat qualsevol acció de govern; aquesta casa els serveis de Joventut i els 
serveis de Cultura i jo és cert que sóc d’Economia i potser no és el meu dia a dia però 
sí que m’ho he mirat i m’he interessat molt per compartir aquesta informació, els 
tràmits que fan actualment per la gestió de les subvencions van molt més enllà del 
que fins i tot estableix la pròpia ordenança que aprovem a dia d’avui; l’ajuda que es 
presta a les entitats per portar-les a terme, i la facilitació de tràmits va molt més enllà 
del que fins i tot la pròpia ordenança que avui aprovem estableix o en obligaria. Per 
tant atenció amb tot el que és l’agilitat en els tràmits, els costos de la burocràcia i jo 
crec que l’equip de govern té total la legitimitat del món per dir-ho, si arriba un 
moment que hi ha un projecte d’una entitat, en un moment determinat, que és 
interessant, que val la pena subvencionar-lo i de prendre una decisió ràpida al 
respecte per l’àmbit de Joventut, de Cultura, de Serveis Socials o el que sigui, no li 
hem de donar aquesta porta a l’equip de govern perquè prengui aquesta decisió?, 
l’hem de deixar clavat i garratibat perquè faci un concurs públic per sota els 3.000 € 
perquè faci tot el procés i al final qui en sortirà perjudicada és la pròpia entitat que 
està esperant aquells diners i aquells recursos per portar-la a terme? Podem discutir 
que a vostès 3.000 € els hi sembla molt, algú de vostès ha dit que no siguin 3.000, 
que siguin 600, que siguin 2.500, i jo els hi diré que la nostra posició és clara, la 
quantitat no ens la inventem, la xifra surt de la pròpia Llei de subvencions i és aquesta 
la que posem. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Brevíssimament, sóc conscient que he esgotat el temps de la primera intervenció. Sr. 
Joly una ordenança modèlica que altres ajuntaments ..., miri, jo sóc regidor de 
l’ajuntament de Sant Cugat, per tant el que he de vetllar és perquè les ordenances del 
meu ajuntament compleixin amb tot allò que crec com a regidor d’Esquerra 
Republicana de Catalunya que han de complir. 
 
 La xifra dels 3.000 €, si vostè em parla d’agilitat en els tràmits, escolti posem 
tots els tràmits damunt de la taula, però quantes entitats estan rebent per sota dels 
3.000 € i estan fent projecte i crec que així ha de ser, i a més a més l’ordenança els hi 
dóna l’eina per poder-ho fer de manera directa a través de convenis, per tant el que 
els hi demanàvem és que utilitzessin aquests criteris de transparència, a més a més 
amb l’ordenança, en la primera votació quan es va portar a Ple, nosaltres l’abstenció 
era primer de tot reconeixent positivament que això unificava criteris, reconeixent que 
en molts dels casos millorava la transparència però que hi havia mancances i que 
calia fer al·legacions, i a més a més la gran queixa del nostre grup, a banda que no 
són acceptades la majoria de les nostres esmenes, és en com han portat a terme 
aquest procés vostès ja que en el primer Ple vam tenir el document definitiu em 
sembla que un dijous quan al Ple ho portaven al dilluns següent evidentment, i 
aquesta resposta a les esmenes la vam tenir a la Comissió Informativa passada 
sense haver obert cap procés de diàleg amb nosaltres per poder negociar. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERON, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
El tema dels 3.000 €, jo no poso en dubte la discrecionalitat a l’hora de donar 
subvencions, això que quedi clar, però aquests 3.000 € comparada amb la subvenció 
ordinària d’entitats molt per sota d’aquesta quantitat ens pot fer caure en els vells vicis 
de no presentar documentació i donar subvencions perquè sí, i no ha anat així i en 
sóc conscient que estem fent un esforç de posar ordre, però podem caure en els vicis 
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de dir com que no he arribat a fer això doncs demano per una activitat ix 
extraordinària que em donin els diners, i això és un perill. 
 
 L’altre perill és que jo vull aclarir que la llei diu que no s’ha de publicitar l’anunci 
o el concurs fins els 3.000 €, no diu que es puguin donar 3.000 €, és que és diferent; 
em sembla molt bé com a criteri però la llei no diu que es puguin donar 3.000 € a 
discreció, diu que s’ha de publicar a partir de 3.000 € que és diferent, que s’ha de 
publicar al BOPB. 
 

TORN DE VOTACIÓ AL·LEGACIÓ ERC RELATIVA A L’ART. 9.1) 
 

Vots a favor:      22 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:   2 (PP) 
Abstencions:       0 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      13 (CiU) 
Vots en contra: 11 (PSC, ICV-EUiA, PP i ERC) 
Abstencions:       0 
 
 22.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 
DE LA JUNTA DE VEÏNS DE L’EMD DE VALLDOREIX, SOBRE L’APROVACIÓ DE 
CONCERTACIÓ D’OPERACIÓ DE PRÉSTEC. 
 
 Vist l’informe d’Intervenció de data 13 de maig de 2009 i la documentació 
aportada per part de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, en relació a 
l’aprovació d’un préstec amb la Caixa d’Estalvis de Catalunya en el marc del 
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, destinat a les obres de 
construcció de la nova Llar d’Infants. 
 
 En base a tot l’anterior, es sotmet al Ple municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
  
 1r.- RATIFICAR, en els termes previstos a l’article 83.3) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, Resolució de la Presidència de la Junta de Veïns número 431/09, 
de 12 de maig, en relació a la contractació de la següent operació financera: 
 
1r. APROVAR el préstec d’import de 365.000,00 € per al finançament de projectes 
d’inversions previstos en el Pressupost de 2009 d’acord amb les condicions següents: 
 
− Tipus d’interès: euribor a 3 mesos amb revisió trimestral + 1,90% 
− Sense comissió d’obertura 
− Termini: 10 anys (inclòs 1 any de carència) 
 
2n. ACEPTAR la minuta de préstec. 
 
3r. ESTABLIR com a primera disposició del préstec la quantitat de 50.003,40 €. 
 
4t. TRAMETRE l’acord d’acceptació de la subvenció i d’aprovació del préstec així 
com també una còpia diligenciada del text regulador del conveni de la subvenció i de 
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la minuta de préstec al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona als 
efectes oportuns. 
 
5è. AUTORITZAR a la Presidenta de l’EMD de Valldoreix, Montserrat Turu Rosell, 
per subscriure la documentació que resulti necessària per l’efectivitat dels anteriors 
acords. 
 
 2n.- TRASLLADAR aquesta ratificació plenària a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix per a la seva pertinent tramitació davant de la 
Diputació de Barcelona així com a la Caixa d’Estalvis de Catalunya, entitat financera 
signant del Conveni Programa de Crèdit Local amb la Diputació de Barcelona. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Es tracta 
d’un tràmit d’aprovació de préstec al qual vol fer front l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix i un cop analitzats els ratis econòmics corresponents 
procedeix autoritzar aquest endeutament amb la finalitat per la qual està projectada. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 
membres electius presents). 
 
CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT 
 
 23.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ PARCIAL DEL 
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL  DE CULTURA. 
 
 El Consell Municipal de Cultura és un òrgan complementari de l’organització 
municipal de caràcter sectorial i de composició participativa i plural amb funcions 
essencialment consultives i d’assessorament en matèria cultural que va ser creat per 
acord del Ple Municipal en sessió ordinària celebrada en data 15 de gener de 2007 
en la qual es va aprovar el seu Reglament d’organització i funcionament. 
 
 El Consell, en base a l’experiència adquirida, de conformitat amb les 
deliberacions i acords assolits en les reunions celebrades en dates  4 de desembre 
de 2008 i 20 de gener de 2009 ha proposat la introducció d’ algunes modificacions 
que afecten a la composició i durada del càrrec dels seus membres i la configuració 
de l’òrgan de suport,  que tenen com a finalitat primordial facilitar la seva operativitat,  
i que comporten la necessària adequació del Reglament actual. 
 
 En base a l’anterior i previ dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, es 
sotmet al Ple municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
 Primer.- APROVAR inicialment la modificació del Reglament del Consell 
Municipal de Cultura en els termes següents:  
 
Article 6 1.3  
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Es substitueix la redacció actual “Un tècnic municipal adscrit a la Regidoria de 
Cultura” per la següent: “El Director de l’Àmbit de Cultura”. 
 
Article 6.3  
 
Es substitueix la redacció actual per la següent: “Els membres del Consell cessaran 
automàticament en tot cas quan finalitzi el mandat dels càrrecs electes del Consistori 
Municipal ”.  
 
Article 7 
 
Es substitueix la redacció actual de l’apartat  k)  “Elaborar una memòria anual de les 
seves actuacions” per “Aprovar la memòria anual”. 
 
Article 9  
 
- Es substitueix el títol “La Secretaria Tècnica” per “La Secretaria” 
 
- Es substitueix íntegrament la redacció actual de l’article per la següent “La 
Secretaria del Consell Municipal de Cultura recaurà en el/la Cap de Negociat de 
Gestió Administrativa i Pressupostària de l’Àmbit, que  assistirà a les reunions del Ple  
amb veu i sense vot”. 
 
Article 10  
 
Es substitueix la redacció actual de l’apartat c) ”Donar suport tècnic als òrgans del 
Consell i als grups de treball que es puguin crear” per la següent: “Donar suport 
administratiu als òrgans del Consell i als grups de treball que es puguin crear”. 
 
Es substitueix la redacció actual de l’apartat d) “Redactar a partir dels debats en el si 
del Ple del Consell, els documents de treball base per a l’elaboració d’informes i de la 
memòria anual” per la següent:  “Elaborar i editar la memòria anual del Consell”. 
 
 Segon.- SOTMETRE a informació pública les anteriors modificacions durant un 
termini de 30 dies a efectes que puguin presentar-se suggeriments o al·legacions, en 
el benentès que l’aprovació inicial quedarà elevada a definitiva sense necessitat de 
nou acord si durant el termini d’informació pública no es formulés cap suggeriment o 
al·legació, tot allò de conformitat amb el que estableix l’art. 49 de la Llei 7/ 1995, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de Règim Local. 
 
 Tercer.- PUBLICAR el text íntegre de les modificacions reglamentaries en el 
BOP en els termes i amb els efectes que estableix l’art. 70.2) de la Llei 7/1995. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT: 
Aquest punt fa referència efectivament a l’aprovació de modificació parcial del 
Reglament del Consell Municipal de Cultura que com bé se sap és un òrgan 
complementari de l’organització municipal, que és de caràcter sectorial, i de 
composició participativa i plural, amb funcions essencialment consultives i 
d’assessorament en matèria cultural. El Consell precisament en base a l’experiència 
d’aquests dos darrers anys, més de dos anys, pràcticament dos anys i mig, i de 
conformitat amb les deliberacions i acords assolits en reunions celebrades en dates 4 
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de desembre de 2008 i 20 de gener de 2009 ha proposat la introducció d’algunes 
modificacions també exposades en Comissió Informativa que afecten sobretot a la 
composició i durada del càrrec del seus membres per tal de facilitar l’operativitat del 
que és el Consell de Cultura.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 22 
membres electius presents, en trobar-se absents en el moment de la votació els 
regidors Sr. Boix i Sr. Grangé). 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 24.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:  
 
CARRER PLA: En el darrer Ple vam retirar una moció per confiança i en aquests 
moments no acabem de saber si ens prenen el pèl o bé prenen el pèl als veïns del 
carrer Pla. De fet només són 21 veïns, per tant l’impacte deu ser poc. De moment 
aquesta és la sensació que tenim i que tenen els veïns. Puc llegir si volen les virtuts 
de la tècnica que ens va comentar la Sra. Paraira el passat Ple per solucionar la 
problemàtica. 
  
La realitat avui és que al carrer Pla no hi ha forats, però es segueix aixecant la 
mateixa o més polseguera, ja que els vehicles poden córrer més.  
 
Aquella solució tan innovadora no l’acabem d’entendre, ni com a econòmica ni com a 
efectiva. Dubtem, o bé de l’opció pressa pels seus tècnics, o bé de la manca de 
comunicació de l’àrea corresponent amb els veïns. 
 
Ens vam fiar de vostès. A més a més ens arriben informacions contradictòries: Els 
operaris de l’empresa van dir informalment als veïns que ja havien acabat la tasca 
encomanada. El veïnat preocupat va mirar de posar-se en contacte amb la 
responsable de l’ajuntament fins que un tècnic els va dir que no havien acabat, però 
de fet no han rebut cap comunicació oficial. 
 
En primer lloc no entenem com van ser tan defensors d’aquesta tècnica i li explicaré 
el per què. Aquells dies estaven asfaltant el carrer Nard, i per tant al mateix costat hi 
havia unes màquines que es podien aprofitar perquè la proposta que vam presentar 
en el passat Ple fos encara més econòmica. 
  
Les nostres dades, evidentment aproximades, apunten a que en aquest cas l’asfalt 
provisional i durador, tenint en compte que les màquines d’asfaltar ja hi eren, els 
hagués costat al voltant de 2.000 euros.  En canvi l’actuació que han fet, segons la 
premsa, no en tenim cap més informació que la de la premsa, ha costat 12.459 euros 
i no ha quedat bé. 
 
Hem llegit també que el passeig del Nard els ha costat 44.029 euros quan estaven 
pressupostats 100.000 per repavimentació. Raó de més per aprofitar la maquinària. 
No era més fàcil aprofitar l’obra del carrer Nard i optimitzar recursos? 
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Se’m fa difícil haver de parlar de tècniques ja que vostès són els que gestionen, però 
resulta que en el mateix carrer n’hi ha de tècnics del ram i que no entenen res de res. 
 
Concreto la pregunta: Els costa tant posar-se en contacte amb els veïns afectats? El 
carrer Pla quedarà així fins la urbanització o realment queda alguna cosa per acabar 
de fer? Voldríem una resposta oficial que ens ho aclarís. 
 
REDUCCIÓ HORES PISCINA MUNICIPAL PELS ESCOLARS DEL MUNICIPI: 
Davant la reducció d’hores d’anada a la piscina municipal de la Rambla del Celler que 
es va realitzar per al curs 2008-2009 per als escolars del municipi, i que va quedar en 
l’anada d’un sol nivell educatiu per centre. I davant del neguit que, des de diferents 
sectors, ens ha arribat sobre l’activitat de psicomotricitat al parvulari de cara a la seva 
continuïtat el proper curs escolar. 
 
La pregunta concreta és: Com quedaran per al curs vinent aquestes dues activitats? 
Si avui no em poden contestar els agrairia que ho fessin en el Consell Escolar 
Municipal de demà. 
 
PREGUNTA SOBRE SALUT: Al Ple del passat 16 de març vam aprovar una moció 
sobre “la prevenció d’embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual entre 
adolescents de Sant Cugat”. 
 
Al meu grup ens agradaria saber: quin disseny de les concrecions o bé quins passos 
han iniciat per dur a terme els acords del Ple? 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
CARRER PLA: En primer lloc voldria dir que jo no tinc constància de cap trucada, sé 
que van parlar amb el director de l’àmbit però no en tenia constància que havien 
demanat per mi, i per descomptat que no tinc cap problema en parlar amb qui calgui. 
Em pensava que el tema havia quedat entès, vaig explicar el tema en la Comissió 
Informativa i pensava que se’ls hi havia traspassat aquesta informació. 
 
L’actuació que hem fet al carrer Pla, que és aquella tècnica que vaig explicar l’altre 
dia, és cert que en aquests moments falta una maduració o no sé com es diu perquè 
jo no sóc tècnica en això, però falta un últim reg, que és el que vaig explicar en la 
Comissió Informativa, i quan dic un reg no vull dir un reg amb aigua sinó un reg amb 
els productes adequats. Estem esperant perquè com de Baixador ens han entrat 
moltes graves i pols fins que no s’acabi del tot no està donant el resultat que volíem i 
que està funcionant molt bé a altres carrers com l’avinguda Pere Planes i ho poden 
veure. Els sots han desaparegut, suporta la pluja i això fa que els cotxes corrin una 
mica més que abans que no podien circular. Com que no està acabant de donar el 
resultat a part que es faci la maduració com que s’arrossega pols i gravilla com li he 
dit del tros de Baixador que està sense asfaltar i entra pols i no acaba de donar el 
resultat estem pensant d’estendre-ho també al tram aquest per assegurar-nos que no 
entra la pols quan passen els cotxes. No tinc cap problema en parlar amb qui calgui. 
 
 . REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, SRA. SALAT (RESPOSTA): 
 
REDUCCIÓ HORES PISCINA MUNICIPAL PELS ESCOLARS DEL MUNICIPI: 
Dijous vinent tenim convocada la reunió amb tots els directors dels centres de 
primària de la nostra ciutat i aquests són temes de l’ordre del dia per tant finalitzada la 
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reunió i en la propera trobada que serà en la Comissió Informativa ja l’informaré 
abastament del que hem parlat. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. FORTUNY 
(RESPOSTA): 
 
PREGUNTA SOBRE SALUT: Sra. Gorina vostè parla concretament d’una moció que 
vam aprovar el 16 de març, fa molt poquet, i jo li prego que si us plau ens deixi una 
mica de temps per fer feina. Tenim un bon costum a l’àrea i és que fem una dació de 
compte de les mocions que hem aprovat i sobretot d’aquelles que són institucionals, 
de fet ho fem a instància de la Sra. Assun Reyes que li agraïm, és de les bones coses 
que ens deixa a l’equip de govern. Nosaltres continuarem amb aquest compromís de 
semestralment fer dacions de compte del compliment de les nostres mocions perquè 
necessitem temps per poder executar. Miri si la tinc present que la tinc aquí la moció 
a la que vostè fa referència i estem parlant de fer un programa transversal amb 
l’Ajuntament, la Mútua de Terrassa, amb el programa Salut i Escola, també fer el 
seguiment del programa Màquina i a més a més impulsar tota una sèrie de campanya 
informativa. Per tant són punts realment molt importants com perquè ens pugui donar 
temps per poder-ne fer la seva execució adequada. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 
OBRES CARRER VALLÈS: La meva pregunta té a veure amb les obres del carrer 
Vallès que com vostès saben s’estan fent a càrrec del Fons Local d’Inversió i que 
superen el milió d’euros i per tant vaig ser membre de la Mesa de Contractació. 
 
L’empresa guanyadora no era l’empresa que més persones contractava, 
concretament era l’última en oferta laboral i era la segona empresa més cara. 
 
La meva responsabilitat com a membre de la mesa de contractació va ser 
evidentment preguntar per què sent l’empresa que menys treballadors contractava i 
sent la segona empresa més cara contractàvem aquesta empresa, jo crec que això 
és obvi atès els criteris fonamentals que tenen per finalitat d’aquest Fons d’Inversió, 
primer: crear ocupació, segon: reactivar l’activitat econòmica. 
 
La meva pregunta va ser resposta pels tècnics municipals en el sentit que les 
tècniques constructives garantien que l’empresa permetria no tallar el trànsit al carrer 
Vallès. Fins aquí i com que un no és entès en la matèria, per tant accepta allò que li 
diuen. 
 
La meva sorpresa és poder veure com poden veure tots vostès que efectivament el 
carrer Vallès està tallat al trànsit i llavors la meva pregunta és molt senzilla, vull que 
se’m doni una resposta perquè en una Mesa de Contractació que està formalitzada 
en una acta, això no és només que un regidor ho exposi sinó que ha d’haver-hi una 
explicació clara i convincent. 
 
D’altra banda els hi demanaria que fessin un esforç per aconseguir que s’atenuïn les 
molèsties de les obres en aquest carrer, jo mateix vaig poder l’altre dia en haver-me 
d’anar a fer el DNI i el passaport a la Comissaria de la Policia Nacional i realment que 
treballin amb excavadores, taladradores a menys de 50 cm quan la gent està fent cua 
entre les 8 i les 9 del matí és una sensació realment molt desagradable. Jo crec que 
poden haver-hi acords, no depenen de vostès, depèn dels acords de la Policia 
Nacional, no ho sé segur, però crec que s’ha d’intentar que la Policia Nacional habiliti 
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un espai perquè la gent entre les 8 i les 9 del matí no hagi d’estar al carrer suportant 
aquelles obres. 
 
6è. ANIVERSARI INICI TREBALLS DEL ROM: D’altra banda és un prec, aquest no 
cal que em responguin; simplement felicitar al Sr. Recasens, avui fa sis anys 
pràcticament que vam iniciar els treballs del ROM, vostè és més lent que l’AVE. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
OBRES CARRER VALLÈS: Jo ara no recordo exactament tots els punts tècnics que 
es van destacar, sé que en l’obra del carrer Vallès un dels aspectes que els tècnics 
van destacar era que no es tallaria el trànsit, i així serà. L’obra que s’està fent en 
aquests moments és l’obra del carrer Migdia, l’únic que ha coincidit el tram de 
clavegueram que és comú en els encaixos i allà hi ha hagut aquests dies. Jo no ho 
tinc aquí però ho podem parlar quan calgui i a nivell tècnic perquè ara no voldria dir 
res que no fos correcte però el que jo vaig entendre quan deia això de l’informe tècnic 
és que normalment en les obres tallen tot el carrer i actuen en ell i evidentment 
aquesta obra una de les propostes de millora que feien era que no es tallaria el trànsit 
a excepció de quan hi ha una obra de clavegueram que hi ha un moment en el tros 
del davant que s’ha de tallar però si li sembla ho parlem més endavant perquè ara no 
tinc la informació. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, SR. RECASENS (RESPOSTA): 
 
6è. ANIVERSARI INICI TREBALLS DEL ROM: Simplement per dir-li que més lent 
que l’AVE no, en qualsevol cas anem en la direcció adequada, no anem primer a 
Sevilla i després venim cap aquí sinó que tenim l’objectiu clar i anem en el sentit lògic, 
no anem primer marxa enrere per després venir cap a on toca. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: De les 
tres preguntes en farem una, primer Sr. Alcalde avui no li preguntaré per la tramesa 
d’informació sobre TMA Sánchez, per tant ja anem bé per dos motius, perquè així ho 
vam parlar fa uns dies en una duna, que és romàntic, i l’altra i més important és que 
10 minuts abans del Ple se’ns ha tramès aquesta informació que haurem de revisar. 
A mi em dóna la sensació en una primera lectura que no està bé perquè parla de 
dades del 2005 i per tant entenc que això no està bé però ja en parlarem. 
 
IMPUGNACIÓ CONTRACTES ADMINISTRATIUS PER PART D’UN SINDICAT: Les 
preguntes van adreçades al regidor de Recursos Humans. En les darreres setmanes 
ha hagut una impugnació per part d’un Sindicat d’una sèrie de contractes 
administratius; ens agradaria saber per què han passat aquestes impugnacions i 
quina és la seva opinió. També vostè sap que fa setmanes, exactament el 19 de 
març, vam entrar una instància on reclamàvem el conjunt de les dades de càrrecs de 
designació directa i obres i serveis; aquesta informació se’ns va ensenyar, no se’ns 
va lliurar, i per tant li recordem que tenim dret a tenir fotocòpies i no són tan cares. 
 
RECURSOS HUMANS: SITUACIÓ CONTENCIOSOS I SITUACIÓ 
TREBALLADORES SERVEI NETEJA: D’altra banda li voldríem reclamar avui en Ple 
que en la propera Comissió Informativa, o en la següent, o en una extraordinària, o en 
allò que vostè cregui convenient, realitzem un punt extraordinari sobre l’àmbit de 
recursos humans. Tots els contenciosos que hi ha en aquests moments si és que n’hi 
ha algun; com està la situació de les treballadores que en aquests moments estan 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.05.2009                    pàg. 87 
 

treballant en la concessionària de neteges d’edificis municipals, que com vostè sap 
nosaltres fa un any i mig vam fer una pregunta al Sr. Puigneró on es van 
comprometre a realitzar els tràmits oportuns per tal de que aquest tema tiri d’alguna 
manera positiva cap a les treballadores, recordin que són treballadores que fa molts 
anys que eren treballadores de la casa, l’any 84 aproximadament i hi ha hagut 
situacions complicades. Suposo que no em podrà respondre però la propera 
Comissió Informativa serà ràpid, espero que sense discoteques. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): M’informen que és un problema 
que no és de l’Ajuntament sinó que és extern, es veu que hi ha baixades de tensió i 
ens està afectant, no sabem exactament a què es deuen. 
 
 Sr. Villaseñor hi ha algunes qüestions que són un prec; les altres el Sr. 
Puigneró li resoldrà abans del proper Ple en la Comissió Informativa o en el mateix 
Ple pròxim. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC:  
 
AVALUACIÓ INCIDÈNCIA ACTIVITATS CREÀPOLIS EN LA CIUTAT: A tres mesos 
ja de l’inici de les activitats de Creàpolis creiem que ja és temps de començar a 
avaluar la incidència que té a la ciutat, aleshores voldríem saber tres coses: primer, 
quin nivell d’ocupació té l’autobús llançadora que uneix l’estació de Ferrocarrils de la 
Generalitat amb Esade; segon, quin nivell d’ocupació té en aquests moments el 
pàrquing privat d’Esade, com avaluen el grau d’utilització per part dels alumnes del 
pàrquing privat d’Esade i, tercer, com en el seu criteri està funcionant la mobilitat 
atenent el mateix Pla de mobilitat que va presentar Esade. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
AVALUACIÓ INCIDÈNCIA ACTIVITATS CREÀPOLIS EN LA CIUTAT: Sr. Grangé, 
en aquests moments no disposo de les dades, per tant els hi faré arribar. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
 
GARANTIMENT DIVERSITAT D’OCI DELS SANTCUGATENCS: Una pregunta que 
li dirigeixo a vostè Sr. Alcalde com a màxim responsable d’aquesta Corporació. Abans 
vostè deia que tot el que aprovem es compleix a no ser que hi hagi alguna cosa que 
diu que farem un estudi no sé com que ens permetrà o no ens permetrà tirar-ho 
endavant. Vam aprovar fa un any una moció, institucional a més a més, amb un 
flagrant incompliment i no estava supeditada a cap Pla econòmic-financer perquè no 
tenia cap cost per la nostra administració. Es tractava de la declaració institucional 
per tal de garantir la diversitat d’oci dels santcugatencs i santcugatenques, entre 
d’altres hi havia els acords d’establir un protocol àgil pel procés d’aprovació de 
permisos d’ocupació de via pública i cessió de material; hem rebut darrerament una 
nova normativa -o s’ha adaptat la que hi havia- del procediment d’ocupació de via 
pública i hem vist sorpresos tota la relació d’espais de la ciutat on es poden celebrar 
activitats i quines activitats s’hi poden celebrar. En algunes, no direm el nom dels 
espais perquè ningú se’ns espanti, s’hi pot fer animació, teatre i música que no sigui 
rock, una especificació curiosa perquè vostè que és un home del rock no sé si hi està 
d’acord, no sé si ho coneix, però no sé qui definirà què és rock i què no és rock, i si 
no podem fer rock potser sí que podrem fer heavy metal, no sé si s’ho han mirat 
massa bé, el Sr. Calderon estarà més que encantat, però aquesta moció deia que 
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s’havia de crear una taula amb la participació dels agents implicats que eren 
l’Ajuntament, que aquest sí que hi ha participat suposo només l’equip de govern 
perquè l’oposició no, gent jove, entitats, associacions de veïns, representants de l’oci 
nocturn, etc., que tindrien dos objectius: elaborar aquest mapa que vostès ens donen 
dat i beneït; i pactar si són els millors espais, quina tipologia d’activitats s’hi poden fer 
i garantir la rotació de les activitats per poder combinar el que és el dret al lleure i el 
dret a l’activitat al carrer amb el dret del descans dels veïns; i a més a més també que 
s’acordessin els horaris de celebració de les activitats al carrer. Vostè recordarà 
aquella campanya de la Ventafocs que segurament haurem de rescatar perquè 
senzillament i més enllà de les festes patronals i Festa Major, i que jo sàpiga Sant 
Pere és una festa patronal, només es poden establir horaris especials en aquestes 
dues festivitats. L’altra patró seria Sant Medir i jo no recordo mai haver-hi fet activitat 
nocturna més enllà d’acampar la nit abans en els boscos de Collserola. Li demanaria 
si us plau l’acompliment dels acords d’aquella moció, que si us plau creïn aquesta 
taula de participació, que elaborin aquest mapa d’espais, que el consensuïn i que 
permetin el lleure en els nostres carrers i places que garanteixin el lleure que ens 
proposen entitats juvenils i no tan joves i que garanteixin d’alguna manera una oferta 
de lleure alternatiu que en aquests moments no té cap espai en la nostra ciutat. 
 
 . REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, SRA. SALAT (RESPOSTA): 
 
GARANTIMENT DIVERSITAT D’OCI DELS SANTCUGATENCS: Sr. Toni Ramon 
vam presentar a la Comissió Informativa el document, no vam rebre cap esmena per 
part de cap grup, també s’ha passat el document al Consell de Cultura i un cop el 
Consell de Cultura a on estan representades abastament les entitats, convocarem les 
reunions amb la resta d’agents tal com deia la moció. Si bé és cert que s’està 
discutint és un procediment que s’ha establert des del departament de Qualitat de 
l’Ajuntament, per tant els tècnics han treballat en la millora dels processos i s’ha 
incorporat com a procés a seguir per la utilització de la via pública. Això no vol dir que 
es puguin incorporar esmenes i és el que hem fet a través de la Informativa, el que 
hem fet a través del Consell de Cultura i el que farem properament amb la taula de 
participació.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA:  Sr. Toni Ramon té la paraula molt breument si 
us plau, però li haig de dir que el heavy metal és una variant del rock, busqui-ho en 
una enciclopèdia del rock i ja veurà com tinc raó. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC (RÈPLICA): 
El Sr. Calderón farà posteriorment l’aclariment. 
 
GARANTIMENT DIVERSITAT D’OCI DELS SANTCUGATENCS: La moció és clara, 
hi ha un segon acord que diu “la creació d’aquesta taula de participació”, vostès de 
nou tornen a posar la proposta tècnica ja directament a aprovació i aplicació, i es 
deixen malauradament de nou el punt de participació, això és el que nosaltres podem 
avui manifestar i denunciar quan en una circular a tot el personal municipal es dóna 
aquest document per fet, tancat i aplicat. Per tant ja hi ha hagut entitats que s’han 
trobat amb la negativa o canvis en la seva activitat, justament perquè s’està complint 
un document que es va dir que prèviament s’havia de consensuar. 
 
 . REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, SRA. SALAT (RESPOSTA): 
 
GARANTIMENT DIVERSITAT D’OCI DELS SANTCUGATENCS: Sr. Toni Ramon, 
potser no m’he explicat bé, no només donem compliment a la moció sinó que 
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l’enriquim amb un procés que és passar-ho al Consell de Cultura que no ho deia la 
moció i que hem cregut que era de rebut fer-ho. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
primer lloc donar la benvinguda a la família de l’Assun Reyes que hem vist com ha 
entrat ara finalment i després m’agradaria fer unes preguntes si la llum ens ho 
permet. 
 
SITUACIÓ ACTUAL DE L’ARBORETUM: Voldríem saber quina és la situació actual 
de l’Arboretum i quines actuacions es pensen fer al respecte. 
 
RAJOLES MALMESES AVINGUDA GAUDÍ: Després també que a l’avinguda Gaudí 
la gran majoria de rajoles estan malmeses i estan saltant, si pensen fer algun tipus 
d’actuació al respecte. 
 
SENTÈNCIES JUDICIALS: També ens agradaria saber ja que avui hem estat parlant 
de les sentències judicials i quan ens assabentàvem, sabem o ens imaginem que no 
s’ha admès a tràmit per part del Constitucional el recurs que va fer l’Ajuntament de 
Sant Cugat. Dit això jo recordo que en data 18 de febrer de l’any 2008 com a 
conseqüència de part de les intervencions que vam tenir els diferents regidors, per 
part del Sr. Gausa justament va dir referent a la Costa del Golf que si s’estava fent un 
urbanisme a mida, donat el cas que sabent que hi havia unes sentències entre mig 
s’estava fent el canvi de tipus de sòl, i va contestar la Sra. Conesa que no es feia pas 
un urbanisme a mida, que es vetllava per l’interés general, estic llegint de l’acta del 
Ple, i llavors ens trobem amb la contradicció que ara s’ha demanat l’execució de la 
sentència i al demanar l’execució de la sentència per part dels al·legants, en aquest 
cas l’ajuntament de Sant Cugat i la família Corretja, què és el que al·leguen ara?, que 
com s’ha canviat el tipus de sòl doncs que es miri com incidència a l’execució de la 
sentència que es tingui present i es contempli perquè ara hi ha el sòl que va sortir 
aprovat i publicat en el DOGC a final del mes de març i ja no complia la tipologia per 
haver d’enderrocar la casa. Llavors m’agradaria que ens fessin una petita explicació 
en aquest sentit, quina és la situació exacta i actual, perquè per una banda en les 
actes del Ple se’ns indica que no es fa un urbanisme a mida i que seran curosos amb 
les mesures judicials, etc., i per altra banda quan s’acaba d’aprovar per part de la 
Comissió d’Urbanisme addueixen que no seria bo tirar-ho endavant donat el cas que 
ara ja té un altre tipus de qualificació el sòl. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
SITUACIÓ ACTUAL DE L’ARBORETUM I RAJOLES MALMESES AVINGUDA 
GAUDÍ: El Parc de l’Arboretum en aquests moments forma part d’un dels projectes 
FEIL que tenim per executar durant els propers mesos i per tant tindrà un arranjament 
important i una millora important respecte la seva situació actual. Entre les millores 
que estan previstes està precisament el fet d’arranjar l’avinguda Gaudí, suposo que 
quan vostè parla de rajoles es refereix a les travesses, que moltes d’elles estan 
malmeses i una de les coses que es fan és també canviar-les i substituir-les per 
d’altres que estiguin en condicions i en general en tot el parc continuant el seu 
projecte original. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La següent qüestió referent a les sentències 
judicials la Sra. Conesa en pren nota i ja li respondrà. 
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 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
 
SITUACIÓ ACTUAL DE L’ARBORETUM: Era per demanar si us plau si ens podia 
indicar quan seria l’actuació del Parc de l’Arboretum. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
SITUACIÓ ACTUAL DE L’ARBORETUM: De fet l’empresa ja ha començat a 
treballar-hi, s’estan fent les primeres visites al Parc i en les properes setmanes vostès 
ja començaran a veure els moviments d’arranjament. 
 
DESPATX INSTITUCIONAL 
 
 25.- DACIÓ DE COMPTE D’ESCRIT DE RENÚNCIA D’UNA REGIDORA. 
 
 1r.- RESTAR ASSABENTATS de l’escrit de renúncia al càrrec tramès a 
l’alcaldia, als efectes de la seva tramitació reglamentària, en data 24 d’abril de 2009 
per part de la regidora d’aquest Ajuntament, Assun Reyes i Camps, havent estat dita 
renúncia ratificada davant del Ple municipal. 
 
 2n.- TRAMETRE certificació del present acord junt amb l’original de l’escrit de 
renúncia i documentació complementària escaient a la Junta Electoral Central als 
efectes previstos a l’article 19.j) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, en la seva 
redacció operada a través de la Llei Orgànica 8/1991, de 13 de març, de modificació 
de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, i que atribueix la competència per a 
l’expedició de credencials de Regidors a la Junta Electoral Central que va dictar als 
susdits efectes la Instrucció de 19 de juliol de 1991 sobre substitució de càrrecs 
representatius. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: De fet acabem el Ple amb un acomiadament, 
l’Assun Reyes deixarà d’aquí poc per pròpia voluntat de ser regidora i hem de donar-
ne compte com ens marca la llei i així ho fem, però també hem de cedir-li la paraula, 
per tant per darrera vegada té la paraula la Sra. Reyes. 
 
 . REGIDORA SRA. REYES, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Havíem 
contractat a la Sra. Rodríguez perquè fes temps per arribar les meves filles que 
estaven esperant i no ha recordat que ja havien arribat malgrat els hi havia donat la 
benvinguda. 
 
 Gràcies Sr. Alcalde, regidores, regidors, veïns, veïnes, companys i companyes 
d’Iniciativa, amics i amigues, als qui reuneixen més d’una condició que són molts, 
filles, néta, gràcies per la paciència, per aguantar fins aquí aquest moment, ha estat 
un Ple especialment dificultós. 
 
 Utilitzo la possibilitat que em brinden de dirigir-me per última vegada a vostès 
en aquest context, el Ple de Sant Cugat i com a regidora d’aquest consistori, per 
acomiadar-me de tots i cadascun de vostès i també de la responsabilitat, de la major 
sensació de responsabilitat que he tingut al llarg de la meva vida, que vaig assumir 
primer com a conseqüència de les eleccions municipals del 2003 i després de les de 
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fa dos anys, el 2007, si bé la meva voluntat és servir a aquesta ciutat allà on em trobi 
al costat d’Iniciativa. 
 
 No m’allargaré ni vull donar més importància de la que té aquest relleu: no hi 
ha un motiu especial, simplement crec, creiem, que sis anys a l’oposició d’aquest 
Ajuntament, donades les meves circumstàncies particulars, són suficients, i que és bo 
facilitar la participació a altres membres de la candidatura. 
 
 En aquest sentit vull desitjar-li la sort que es mereix, que és molta, al Jaume 
Massanés, sobrerament conegut al moviment veïnal i la vida social santcugatenca, 
així com per tots vostès. Espero que la bona acollida que segur tindrà per part dels 
membres del Consistori li faciliti la seva tasca, sempre una mica més àrdua quan 
s’agafa a mig mandat, malgrat ja fa uns mesos que està treballant amb nosaltres. 
 
 La meva aportació a la política santcugatenca aquests sis anys no sé si ha 
estat políticament correcta o s’ha ajustat a l’estereotip polític més generalitzat. Em 
trobo molt identificada amb la cultura del “dubte” quotidià, sobre uns pilars ideològics 
que intento siguin ferms, vaja, per això lluito cada dia. 
 
 Parafrasejant una escriptora catalana que va viure prop de cent anys, que va 
repartir uns tríptics a l’Institut Català de les Dones, l’Anna Murià, diria que “L’odi neix 
en el qui creu tenir sempre raó, i l’amor en el qui dubte”. Si entenem el concepte 
“amor” com generositat, com positivitat, el concepte “dubte” com reflexió, tolerància, i 
a l’altre extrem “l’odi” com a destrucció, negació i “la prepotència de la raó” com a 
imposició, com a dogma, es fa més comprensible l’esquema de treball d’aquests 
anys. Segur que ha estat un objectiu només parcialment assolit però aquest era i és 
el model que per altra part crec que compartim amb molts de vostès. 
 
 Malgrat ja feia molt i molts anys que em presentava a les llistes d’Iniciativa, a 
vegades amb Esquerra Unida, a vegades no, la meva incorporació a aquestes 
responsabilitats el 2003, l’acceptar a anar a una posició de sortida, va ser una 
resposta individual a una primera onada de desafecció cap a la política i els polítics 
que es va viure al voltant de la Guerra d’Irak. Pensava que la incorporació a les llistes 
de ciutadanes/ciutadans amb trajectòria al si del teixit social podia contribuir a 
escurçar la distància entre la ciutadania i la classe política més propera, el Consistori 
de Sant Cugat. 
 
 Se m’ha fet difícil compaginar-ho amb la meva feina de base, tan lluny de 
l’activitat política i, alhora, tan exigent i xucladora!!! 
 
 Les circumstàncies han canviat des d’aleshores i els sis anys se m’han posat 
descarnadament a la columna vertebral i fan recomanable, segons diuen els meus 
col·legues, prendre’s la vida amb menys intensitat. 
 
 Puc dir que m’he enriquit amb l’experiència, amb la visió i la forma de fer de 
cadascun dels membres del Consistori, d’aquest mandat i de l’anterior. 
 
 Espero haver revertit aquest bagatge i el que ja portava de les experiències 
anteriors en la meva tasca municipal. Els hi agraeixo de tot cor la possibilitat que 
m’han brindat i el tracte humà i cívic que hem establert. 
 
 Un reconeixement especial als qui han compartit Comissió Informativa o 
Consells de Districte, als polítics, als tècnics i als veïns. Fer feina en grup és potser 
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una de les activitats que més uneix i aporta  una mirada reconciliadora i d’esperança 
amb les persones i amb la societat. Espero que aquest sentiment hagi estat mutu. 
 
 Un reconeixement també pels companys del grup municipal, en Joan Calderón, 
en Xavier Boix, han estat els polítics-polítics, i en Xavier Laborda el savi-polític, que 
m’han deixat aquest espai difuminat de societat civil vinguda a política. Sense ells no 
hagués estat possible. I un agraïment especial al meu portaveu aquests sis anys, en 
Xavi, per la seva paciència, per la seva capacitat didàctica en temes escabrosos per a 
mi, en això sóc molt dona, l’urbanisme i les finances no puc amb ells, i per deixar-me 
compartir el seu afiançament dins del món de la política. Gràcies als tres, bona feina i 
molta sort. 
 
 Per no allargar-me només un record emotiu pel Jaume Tubau, que entre 
d’altres coses em va permetre anar d’alumne als seus famosos casaments, tasca que 
també per a mi ha estat de les més alegres i gratificants que he pogut fer com a 
regidora. 
 
 En aquest punt -i malgrat l’Àlvar se m’ha avançat- vull retre homenatge al Mario 
Benedetti, mort fa unes hores a Uruguay, qui amb la seva fantàstica poesia d’amor, 
d’emocions i alhora compromesa ens ha donat un bon cop de mà a l’hora de celebrar 
matrimonis civils dignes i emotius. 
 
 Vaig acabant, a aquesta última actuació no voldria trencar el que ha estat una 
constant en les meves intervencions, la brevetat, una brevetat que algun cop m’ha fet 
males passades quant a la contundència del que exposava, però que desitjo hagi 
jugat a favor de la salut mental del conjunt del Consistori i del públic, en dies com avui 
és bastant evident. 
 
 Espero en endavant poder treballar des de posicions més de base, pel Sant 
Cugat i el món alternatiu que volem, on la igualtat, la justícia, la llibertat i la 
sostenibilitat siguin els principals valors. 
 
 Avui han aconseguit posar-se d’acord les meves tres filles, l’Alícia, la Júlia i la 
Bruna, alternatives, autònomes, lliures, i venir a comprovar el meu adéu a aquesta 
política institucional de primera línia que per a elles és tan llunyana. Fins i tot han 
portat el testimoni més petit que es pot portar, la Nuna, que és qui hi ha al cotxet, ha 
nascut amb pocs dies de diferència de la també primera néta de l’Esperanza Aguirre. 
Amb permís dels companys del PP confio que la influència dels astres sobre els 
nadons i les àvies sigui diferent a Boí que a Madrid. 
 
 I la presència d’elles avui aquí em porta a posar sobre la taula un repte que 
encara no hem resolt, ni per part dels joves desencantats del nostre model, dels 
nostres valors, que ofereixen alternatives individuals i de grup imaginatives i 
respectuoses però que no poden o no volen passar a plantejar-se la cosa pública, ni 
per la nostra que no sabem com apropar-nos, com explicar-nos, ni què oferir-los que 
els pugui engrescar. 
 
 Per a mi és una assignatura pendent i en veure-les a elles complidores 
interrogants m’inunda una profunda inquietud per aquesta nostra democràcia de país 
desenvolupat, feixuga i acomodada, i alhora una contundent voluntat de continuar 
lluitant. 
 
 Ens seguirem veient pel poble, bona feina i conteu amb mi pel que us calgui. 
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 . REGIDOR SR. BOIX, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Veig que ens hem posat tots d’acord avui perquè fins i tot la il·luminació fa més càlid 
tot plegat. 
 
 Ara fa 30 anys arribava l’Assun a Sant Cugat, just acabaven de celebrar-se les 
primeres eleccions municipals democràtiques, de les que en vàrem fer un mereixedor 
reconeixement el passat dimecres i ella, una jove metgessa, venia a la nostra ciutat 
amb una motxilla carregada d’il·lusions. Ben aviat, aquell mateix any, es posava a 
treballar amb d’altres dones i homes compromesos i amb el nostre regidor de sanitat, 
en Manel de Miró, per iniciar molts projectes inexistents fins aleshores i que van 
significar un clar avenç en la lluita per l’emancipació de les dones. No era només una 
victòria ideològica sinó un servei públic necessari. El Centre de Planificació Familiar 
de la Plaça del Rei seria un recurs utilitzat per moltes dones i joves de la nostra ciutat 
durant moltíssims anys. 
 
 Aquests van ser els seus primers passos a la nostra ciutat, van ser uns anys 
d’implicació política i social que han marcat la seva vida i la de molts homes i dones 
que l’han conegut i reconegut a Sant Cugat. De més o menys a prop l’Assun va militar 
el PSUC primer i a Iniciativa després però mai havia fet el pas d’estar a la primera fila 
de l’activitat política i no pas perquè no pensessin en ella! 
 
 Va ser l’any 2002, preparàvem les eleccions municipals del 2003 i vam fer un 
procés participatiu obert a tota la nostra militància i amics i amigues per escollir l’ordre 
de la nostra llista. L’Assun va ser triada per ocupar el segon lloc, per ser la nostra 
número dos. Molts, alguns, van pensar que ens havíem equivocat fent un procés tan 
democràtic, pensaven que l’Assun, tan compromesa però alhora tan discreta sempre, 
no ho acceptaria. Era doncs un repte per a mi convèncer-la perquè acceptés. Encara 
recordo la negociació al capdamunt del carrer Balmes, aquí a Sant Cugat. I em va dir 
que sí, i em va sorprendre a mi i a la resta de l’organització, i crec que fins i tot a ella 
mateixa. 
 
 En aquests sis anys l’Assun, companya i amiga, ha aportat moltes coses a qui 
us parla, al grup al que represento, a la nostra organització, al consistori i a la ciutat. 
Amb la seva elegància, la seva mirada amiga i transparent, la seva solidaritat, 
responsabilitat i saviesa ens ha ajudat a ser millors i el que és més important, a servir 
a la nostra ciutat. L’Assun ha estat una magnífica companya en el sentit més noble de 
la paraula. Ens ha ajudat, ens ha entès, ens ha frenat, ens ha fet tocar de peus a 
terra. Amb el seu criteri idealista i alhora pragmàtic, ple d’experiència, ha intentat que 
fugíssim de debats intranscendents, que prioritzéssim aquells que eren, i són, 
realment importants per la ciutat i ens ha traspassat aquest sentit tan femení de 
l’estalvi de temps innecessari. Alhora, però, ha dedicat tot el temps del món a la seva 
tasca de regidora, perquè sempre s’ha mogut per la seva vocació de servei públic, 
tant en la seva vida professional, fent de metgessa a tota hora, com en la seva vida 
social i personal, en àmbits com la nova ciutadania, la defensa dels més febles o de 
l’ensenyament públic de qualitat com a mare de diferents AMPES de la ciutat, o, en el 
terreny més estrictament personal, dedicant-se a fer feliços els altres, les seves tres 
filles (i ara ja una néta) i, també, els seus amics i amigues. I en tot el que fa hi dedica 
hores, i molt de carinyo, perquè li agrada fer les coses ben fetes. 
 
 L’Assun, durant aquests sis anys ha estat política no només pel fet de ser-ho, 
no pel fet d’estar per estar, sinó per donar-se als altres com sempre ha fet i, segur, 
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seguirà fent. Ella ens ho ha ensenyat i nosaltres espero que haguem après del seu 
exemple. 
 
 Ara deixa pas a un altre company en aquesta responsabilitat que és el fet de 
ser regidor. Vol viure la vida des d’una altra perspectiva, de ben segur seguirà sent la 
nostra consellera en molts temes, com de ben segur ho serà per molts de vosaltres si 
ho voleu, i seguirà treballant per un món millor i més just, perquè aquesta és una de 
les seves fites.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Assun, també unes breus paraules en nom propi 
però sobretot en nom de la resta de companys i de companyes, perquè han passat ja 
gairebé dos anys des que es va constituir aquest Consistori i sis –ara ho recordava 
en Xavier Boix- des que l’Assun va prendre possessió per primera vegada. Avui és el 
moment d’una despedida anticipada per pròpia voluntat i haig de confessar que a mi 
no em produeix cap il·lusió especial que l’Assun plegui, crec que interpreto el 
sentiment de tothom si dic que ha estat una bona regidora, una bona companya, una 
persona amable en el tracte, humana, fidel a les seves conviccions, una persona 
compromesa i una persona idealista. Menys el primer, això de bona regidora, tot el 
demés ho continuarà sent, és consubstancial a ella i, malgrat que encara és jove, a la 
seva edat ja no es canvia. Per l’Assun ha arribat el moment de dir “fins aquí”, és 
d’aquelles persones que va arribar a l’ajuntament per un compromís cívic i polític, 
compromís noble amb la gent i amb unes idees a les que ha servit des de fa molts i 
molts anys. 
 
 Assun, hauries estat una bona regidora de govern, tens qualitats suficients 
perquè així hagués estat però les urnes i l’aritmètica et varen situar a l’oposició, on 
dono fe que has treballat per tal de servir a la gent, als teus electors, ser interlocutora 
entre els ciutadans i el seu ajuntament, controlar el govern, en definitiva allò pel que 
vas ser elegida, allò que hom esperava de tu. 
 
 Un tribut inherent a la persona de l’Assun és que és dona i això en política crec 
que és una qualitat, i permet-me que m’expliqui, penso que la presència de les dones 
en política és imprescindible en plànol d’igualtat amb els homes, i això és 
especialment necessari a la vida local. De dones n’hi ha de moltes menes, tant com 
d’homes o de persones, però la presència de la dona en llocs de responsabilitat és 
imprescindible en termes de justícia i en termes del valor afegit que aporteu a la 
gestió dels afers col·lectius. Quina llàstima el temps que hem perdut amb aquesta 
omnipresència d’homes a la vida pública! 
 
 Assun, allà a on vagis, en nom de tots, et desitjo, et desitgem, el millor; a la 
consulta, a la família, al partit, allà a on tu triïs ser, et trobarem a faltar, ha estat un 
plaer compartir una part d’aquests anys amb tu. Deia Confuci -i acabo- que “Quan 
amb algú s’hi pot parlar, no parlar-hi és deixar perdre la persona; quan no s’hi pot 
parlar, parlar-hi és deixar perdre les paraules”. El savi no deixa perdre les persones, 
però tampoc no deixa perdre les paraules. No parlar amb tu, no escoltar-te, hauria 
significat deixar perdre la persona, una gran persona. Fins sempre Assun. 
 
 Vas arribar amb les mans buides però no te n’aniràs amb les mans buides, i 
permet-me que a part dels records et deixem alguna cosa més. Una és -no podia ser 
d’una altra manera- una fotografia d’un dia d’estiu on un somrient Àlvar Roda, el 
regidor de més edat del Consistori, juntament amb l’Aintzane Conesa que ja no hi és, 
et van donar la possessió del càrrec de regidora. L’altra és un recull de fotografies on 
comencem des de la primera vegada que vas prendre possessió fins a la fotografia 
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que ens vam fer l’altre dia aquí a l’escala amb tots els regidors celebrant els 30 anys, 
passant per una magnífica interpretació ballada del Paga-li Joan que tothom recorda i 
tot això amb dedicatòries dels teus companys. Assun, felicitats. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 23,31 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


	2.- Declaració institucional sobre el poble sahrauí.
	2 bis.- Declaració institucional pel respecte dels drets humans a Colòmbia.
	3.- Moció del grup municipal socialista per tal de fer front al descens dels ingressos per patrocini de les entitats de Sant Cugat com a conseqüència de la crisi econòmica. (no aprovada)
	4.- Moció del grup municipal Socialista per tal que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès millori el sistema de comunicació de les sentències judicials. (no aprovada)
	5.- Moció del grup municipal Popular per a millorar el finançament local mitjançant la recuperació per a les Corporacions Locals de l'IVA generat en la contractació de les obres del Fons Estatal d'Inversió Local. (retirat)
	6.- Moció del grup municipal Popular per a la creació d'una Xarxa de recolzament a la dona embarassada. (no aprovada)
	7.- Moció del grup municipal d'ERC per tal que l'Ajuntament ofereixi un servei de guareria als usuaris i usuàries del Servei d'Ocupació Municipal (SOM). (retirat)
	8.- Moció del grup municipal d'ERC, amb esmenes dels grups municipals de CiU i PSC, per rebutjar la nova ofensiva del PP dontra la llengua catalana.
	- Moció del grup municipal d'ICV-EUiA per tal de recuperar la Mesa de Residus de Sant Cugat del Vallès. (no aprovada)
	10.- Proposta de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Reglament organitzatiu i funcional de la Comissió Local de Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès.
	11.- Proposta de formulació d'al·legacions en recursos de reposició interposats front acord d'aprovació definitiva de la modificació del PGM a la Floresta.
	12.- Proposta de formulació d'al·legacions en recursos de reposició interposats front acord aprovació definitiva de la modificació PGM als àmbits de la Floresta, Valldoreix i Can Montmany.
	13.- Proposta de modificació puntual de la normativa del PGM per afavorir la implantació de l'ús comercial al municipi de Sant Cugat del Vallès.
	14.- Proposta d'aprovació inicial Pla Especial Mas Pins.
	15.- Proposta d'aprovació de formació d'efecte no utilitzable al carrer Àngel Guimerà.
	16.- Proposta d'aprovació de formació d'efecte no utilitzable a l'Av. Bilbao, núm. 94.
	17.- Proposta de designació de representants municipals en la Comissió de delimitació del terme municipal del Papiol.
	18.- Correcció d'errades materials en el projecte de Pla Especial d'assignació d'usos als equipaments del C/ Pompeu Fabra a Mira-sol i Av. Roquetes a Can Magí, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès.
	19.- Proposta d'aprovació de rectificació i actualització de l'Inventari de Béns a 31 de desembre de 2008.
	20.- Dació de compte de sentència judicial (recurs d'apel·lació 307/2007 interposat per JOSEL S.L. contra el Pressupost municipal 2004). (retirat)
	21.- Proposta de resolució d'al·legacions formulades i acord definitiu d'aprovació de l'Ordenança Municipal de Subvencions.
	22.- Proposta de ratificació de resolució de la Presidència de la Junta de Veïns de l'EMD de Valldoreix, sobre l'aprovació de concertació d'operació de préstec.
	23.- Proposta d'aprovació de modificació parcial del Reglament del Consell Municipal de Cultura.
	24.- Precs, preguntes i interpel·lacions.

