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ESBORRANY ACTA 

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

 Al Saló de Sessions de la 
nova Casa de la Vila de Sant 
Cugat del Vallès, essent les dinou 
hores i un minut del dia dinou 
d’octubre 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 les absències dels 
regidors Sr. Martorell i Sr. Gausa. 
 

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

 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Comencem l’ordre del dia amb 
l’apartat de Declaracions Institucionals, la primera d’elles és la que fa 
referència al càncer de mama i que llegirà la Sra. Carmela Fortuny. 
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. 
FORTUNY: Avui el nostre ajuntament pren un color diferent per 
fomentar el record de les persones afectades de càncer de mama. La 
Ciutat de Sant Cugat s’adhereix així a la campanya d’il·luminació “Un 
color rosa” d’edificis emblemàtics dels municipis de la província de 
Barcelona promoguda per l’Associació Espanyola contra el Càncer. 
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Aquest any s’han de detectat més de 5.000 casos de càncer de mama 
a Catalunya; la mortalitat ha disminuït considerablement gràcies al 
diagnòstic precoç i per tant campanyes de sensibilització com les que 
realitzen l’Associació Espanyola contra el Càncer i també l’Oncolliga en 
el nostre municipi, esdevenen imprescindibles i requereixen com no 
poden ser d’una altra manera del reconeixement i del suport de 
l’Administració més propera, de l’Administració Local. 
 
 En aquesta lluita també volem fer una crida a la responsabilitat 
social de les empreses i avui en tenim un bon exemple, ja que gràcies a 
la col·laboració i al patrocini de Citelum avui s’il·lumina el nostre 
Ajuntament i per tant avui és possible donar un missatge d’esperança. 
A continuació passo a llegir la Declaració Institucional contra el Càncer 
de Mama, una declaració que posa veu a les demandes més 
prioritàries que ens han fet arribar les dones afectades. 
 
 I.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA EL CÀNCER DE 
MAMA. 
 
 Avui, Dia Internacional contra el Càncer de Mama les dones que han 
patit un càncer de mama i que han viscut l’experiència de la malaltia, 
aprofiten l’ocasió per demanar que es millorin els aspectes 
sociosanitaris.   
 
- Ajuts per perruques. Actualment la seguretat social no ho cobreix 

com a pròtesis, sent  un aspecte important per l’autoestima i imatge 
social.   

- Gent jove. El diagnòstic d’un càncer de mama en dones joves 
representa un shock especialment important, més tenint en compte 
que algunes dones tenen els fills més tard. L’aparició de la malaltia 
pot suposar un “trencament” a la possibilitat de ser mares.  
S’hauria de tenir en compte la importància que es doni informació per 
facilitar la preservació d’òvuls en les dones que estan en edat fèrtil.  

- Prevenció del linfedema. Sol·liciten educació i orientació sobre el 
mateix des del propi Hospital i contemplar la possibilitat de la 
continuïtat d’aquest suport dins el mateix centre hospitalari o derivant 
a un altre centre; actualment està molt limitat, i és una seqüela 
important derivada del tractament del càncer de mama i que, amb el 
temps, es pot cronificar.  

- Recerca. És molt important posar més mitjans econòmics per 
continuar avançant en la recerca de la malaltia, des de nous 
medicaments, temes genètics, hormonals, etc. 

- Suport psicològic. Tot i que sabem que cada vegada hi ha més 
psicooncòlegs als hospitals, es considera que aquest encara és 
insuficient per les necessitats psicosocials i la dels familiars, després 
d’haver tingut un càncer de mama.  
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- Tema laboral. Millorar la sensibilitat de la societat envers les dones 
que han patit un càncer de mama i que tenen dificultats per fer la 
seva feina habitual o buscar feina i trobar-ne.  

 
 Finalment, que el seu missatge pugui arribar als organismes 
pertinents i es treballi per poder tenir una resposta positiva a les seves 
peticions. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Havia rebut una petició 
d’intervenció per part de la Sra. Marta Martí, presidenta de la Junta 
Local de l’Associació contra el Càncer. 
 
INTERVENCIÓ DE LA SRA. MARTA MARTÍ I ESCUDÉ, 
PRESIDENTA DE LA JUNTA LOCAL DE L’ASSOCIACIÓ CONTRA 
EL CÀNCER, EN ELS TERMES DE L’ART. 44.2.ll) DEL REGLAMENT 
ORGÀNIC MUNICIPAL. 
 
 Bona tarda a tothom, Sr. Alcalde, regidors i consistori, molt bona 
tarda. Jo crec que després de la presentació que ha fet la Sra. Carmela 
Fortuny poca cosa em queda a dir, però realment el que ha dit la Sra. 
Fortuny és el que jo també portava per dir i és que realment és un dia 
molt especial per a nosaltres, per la nostra Junta Local, que estem molt 
contents per l’acceptació que ha tingut aquest dia que s’ha fet molt de 
ressò a tot arreu. Per tant és un dia que les persones afectades es 
troben amb una esperança molt gran ja que com s’ha dit els ajuts i la 
ciència cada vegada ha avançat més, i tenim aquesta esperança que 
d’aquí a 10 anys possiblement puguem dir que aquest 10% ja s’ha fet 
més petit. Per tant res més, agrair a l’Ajuntament com sempre el seu 
ajut que quan nosaltres demanem qualsevol cosa que sigui referent a 
la nostra Associació sempre el tenim, per tant moltíssimes gràcies i a 
Citelum també perquè ha fet aquesta il·luminació i aquesta pancarta i fa 
que avui a Sant Cugat sigui un dia especial. Moltes gràcies. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies a vostè Sra. Martí i a 
l’Associació que representa, per la seva feina i per la seva presència 
avui aquí entre nosaltres. 
 
 Tot seguit passarem a la següent Declaració Institucional però 
abans els hi hauria de demanar, no ho he fet abans, si tenen alguna 
objecció a la proposta d’esborrany d’acta del Ple de 21 de setembre de 
2009 que ens han facilitat des de Secretaria General. 
 
DESPATX D’OFICI 
 
 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANY ACTA PLE DE 
DATA 21 DE SETEMBRE DE 2009. 
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- APROVAR per assentiment dels 23 membres electius presents 

l’esborrany de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 21 de 
setembre de 2009, tot rectificant-se l’errada material adduïda pel 
regidor Sr. Boix. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Hi 
ha un error a la pàgina 76 i 77, per dues vegades, en el torn de Precs i 
Preguntes es fa esment de la intervenció del regidor Sr. Jaume 
Massanés com a membre del grup municipal Socialista, cosa que és 
obvi que no és així, malgrat la seva independència.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: El Sr. Secretari General pren nota 
d’aquesta esmena i amb això podem donar per aprovada l’acta. 
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 II.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE L’ANIVERSARI DE 
LES NNUU. 
 
 Atès que a l’escenari internacional actual encara perduren més 
d’una trentena de conflictes armats que amenacen l’estabilitat del 
sistema. Des de 1990 s’han produït més de 90 guerres a 70 països. 
Aquestes guerres han posat fi a la vida de gairebé 6 milions de 
persones.  
 
 Atès que en aquestes últimes dues dècades les víctimes són, en 
un 90%, població civil. Avui en dia, la majoria dels conflictes es 
produeixen dintre dels estats i no tant entre estats diferents. Aquesta 
crua realitat termina amb tota esperança de progrés: les guerres civils 
atempten contra les infraestructures bàsiques d’aigua potable, les 
escoles, ponts i carreteres, les paupèrrimes xarxes ferroviàries, etc. 
agreujant així les possibilitats d’aquests països de sortir de la pobresa i 
avançar en la defensa dels drets i llibertats de les persones.   
 
 Atès que en la majoria de conflictes armats actuals hi participen 
nens i nenes soldats, vulnerant els drets de la infància i la joventut 
recollits a la Convenció sobre els drets de la infància, adoptada per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre del 
1989. La Convenció reconeix que tot nen és titular de certs drets 
fonamentals, entre els quals s'han d'esmentar el dret a la vida, al seu 
nom i a la seva identitat, a ser educat pels seus pares en el si d'una 
família i a mantenir una relació amb ambdós progenitors. 
 
 Atès que la pobresa i la falta de democràcia són les principals 
causes del conflictes actuals. L’acord internacional conegut amb el nom 
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‘Objectius del Mil·lenni’ aprovat per les Nacions Unides l’any 2000 es 
centra sobretot en la necessitat d’acabar amb les situacions de pobresa 
i desigualtat entre el Nord i el Sud. La pobresa, les desigualtats i les 
injustícies socials són caldo de cultiu per moviments extremistes i 
fanàtics que desestabilitzen el sistema. 
 
 Atès que l’any passat es va celebrar el 66è aniversari de la 
Declaració Universal dels Drets Humans. Recull un patrimoni riquíssim 
que ens pertany a tots els éssers humans sense distinció d’ètnia, 
origen territorial o social, religió, llengua o cap altre condició o 
procedència.  
 
 Atès que des de la fundació de les Nacions Unides, el 24 
d’octubre de 1949, hem aconseguit crear el major fòrum de debat 
interestatal que, per primer cop en la història de la humanitat, promou i 
protegeix l’ús del diàleg entre les nacions del món envers la 
confrontació.  
 
 Per tot això, el Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès manifesta: 
 
 PRIMER, encoratjar la comunitat internacional per continuar 
apostant pel diàleg i les negociacions en la resolució dels conflictes 
presents i futurs. 
 
 SEGON, manifestar el desig del consistori perquè la reforma de 
l’Organització de les Nacions Unides millori l’eficàcia i l’eficiència dels 
seus òrgans en benefici de la comunitat internacional i, sobretot, dels 
subjectes de dret nacional i internacional, en aquest sentit demanem la 
supressió del dret a veto en el Consell de Seguretat de Nacions Unides 
tot enfortint el paper de l'Assemblea General de Nacions Unides. 
 
 TERCER, continuar recolzant els treballs i línies d’actuació de les 
Nacions Unides i les Organitzacions Internacionals adscrites a nivell 
local atenent la rellevància dels municipis, ciutats i pobles en la 
concreció de l’aplicació, respecte i defensa dels drets humans i la pau 
així com la seva difusió i promoció.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La següent Declaració Institucional 
és la que resulta del punt 4t de l’Ordre del Dia, moció inicialment 
presentada pel grup d’Iniciativa per Catalunya-Verds per la millora de 
l’accessibilitat als contenidors. En farà la seva lectura el Sr. Massanés. 
 
 III.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA MILLORA DE 
L’ACCESSIBILITAT ALS CONTENIDORS. 
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 L’accessibilitat i la facilitat  de maniobra dels contenidors actuals, 
tant a la nostra ciutat com a altres municipis, pot millorar encara més 
gràcies a l’aparició de nous models en el mercat, no solament per a les 
persones amb dificultats (gent gran,discapacitats, persones amb 
problemes visuals, etc.). Ara que l’oferta en el mercat de contenidors 
adaptats i integradors ha millorat, altres municipis han iniciat el procés 
per la seva substitució per contenidors adaptats i integrats aprofitant la 
renovació dels contractes de neteja de la ciutat. Un exemple podria ser 
Barcelona que ha impulsat un projecte pioner per posar en marxa nous 
models de contenidors adaptats i integrats mitjançant un estudi conjunt 
amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i empreses del 
sector. 
  
 De les seves característiques podem destacar, entre altres: 
 
• Que els  contenidors majoritaris tinguin un anclatge al terra perquè 

quedin fixes i no es moguin permetent que els contenidors sempre 
estiguin a la mateixa distància de la vorera facilitant l’accessibilitat. 

 
• Les obertures per dipositar els residus estaran a una alçada òptima, 

pensant en les persones amb cadira de rodes o de menys alçada.  
 
• La mida de les obertures hauran de ser l’adequada a cada tipus de 

contenidors facilitant la introducció dels residus. 
 
• Hi haurà un doble sistema d’obertura en els contenidors d’orgànica i 

rebuig, un manual (una palanca) i un amb els peus (un pedal). 
 
• Que per obrir el contenidor, ja sigui amb el pedal o palanca, no calgui 

un esforç excessiu, i a més, la tapa del contenidor tindrà un sistema 
de tancament retardat.  

 
• El pedal estarà a una alçada màxima respecte la vorera per evitar el 

menor esforç, i la maneta de la palanca tindrà un disseny anatòmic. 
 
• Per a les persones que no puguin distingir els colors, els contenidors 

incorporaran unes marques tàctils (mesura de 10 centímetres i amb 
un relleu de 0,5 centímetres) que identifiquen cada fracció.  

 
• Etc.. 
  
 El Ple de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès pren els següents 
acords:  
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1. Incloure aquestes especificacions o similars, per a millorar 
l’accessibilitat, en els nous plecs de condicions de les noves 
contractes que es negociaran en breu. 

 
2. Sol·licitar a l’Ajuntament de Barcelona un informe referent al 

funcionament i experiència amb aquests contenidors. 
 
3. Abans de la seva aprovació, s’informarà de l’apartat de contenidors 

dins del plec de condicions a la Taula de persones amb mobilitat 
reduïda i s’escoltarà la seva opinió. 

 
 (En aquests moments el regidor Sr. Massanés dóna lectura a 
l’anterior declaració institucional). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La següent declaració institucional 
és la que té el seu origen en el punt 5è de l’Ordre del Dia, que era la 
moció originària del grup també d’Iniciativa per Catalunya Verds per tal 
de prendre accions a favor dels aturats sense subsidi en la situació 
actual de crisi. Té la paraula el Sr. Calderón. 
 
 IV.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER TAL DE PRENDRE 
ACCIONS A FAVOR DELS ATURATS SENSE SUBSIDI EN LA 
SITUACIÓ ACTUAL DE CRISI. 
 
 El mes de juny de 2009 l’equip de govern de Sant Cugat del 
Vallès va obrir el debat amb la resta de forces polítiques per tal de 
conèixer i consensuar aquelles mesures que s’estimessin més 
necessàries de cara a fer front a l’actual crisi econòmica i incidir en els 
dos eixos que conformen l’actual mapa estratègic de la ciutat, la 
reactivació econòmica i la funció social. Aquesta situació econòmica i 
laboral actual s’ha traduït en un empitjorament de les condicions de 
vida d’un nombre creixent de ciutadans i ciutadanes, provocant un 
increment de les situacions de vulnerabilitat que reclamen una major 
atenció dels serveis socials bàsics dels ajuntaments. 
 
 Del debat i converses n’han sorgit un conjunt de punts d’acord 
que afecten a les OOFF del 2010 com també a l’estructura i 
finançament d’objectius per al pressupost d’aquest mateix exercici. 
 
 Atès que és prioritari establir més mecanismes per tal de donar 
suport als col·lectius que estan patint més directament l’impacte 
d’aquesta crisi i avançar des del món local en les polítiques d’inclusió, 
convivència, igualtat i autonomia personal.  
 
 Un dels diferents punts d’acord ha estat el fet de promoure 
accions a favor del col·lectiu d’aturats sense subsidi en la situació 
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actual de crisi. Aquestes accions es concretaran en el marc de 
l’aprovació definitiva de les OOFF i l’aprovació inicial del pressupost 
2010, previstos per al proper Plenari del mes de novembre, i es 
concreten amb els següents: 
 
 ACORDS: 
 
1) Proposar l’aprovació d’accions a favor del col·lectiu d’aturats sense 

subsidi en el marc de l’aprovació de les OOFF i/o del Pressupost 
2010 concretades en les següents propostes i pendent de determinar 
la seva reglamentació. 

 
2) Creació d’un títol de transport gratuït i específic per aturats sense 

subsidi. 
 
3) Per a les persones que en aquesta situació ja estan realitzant alguna 

activitat organitzada per part de l’Oficina Municipal de l’Esport, 
bonificar-los el preu públic corresponent en un 75%. 

 
4) Bonificació del 100% dels preus públics de cursos per adults que 

s’ofereixin per part de l’Ajuntament de Sant Cugat. 
 
5) Analitzar en tots els seus efectes la proposta d’efectuar ajudes a les 

persones d’aquest col·lectiu amb fills en algun dels serveis prestats 
per part del Patronat Municipal d’Educació de cara a incorporar-les 
en la forma que correspongui a l’aprovació definitiva de les OOFF i 
del Pressupost 2010. 

 
TORN DE PRESENTACIÓ 

 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: En primer lloc voldria agrair a tots els grups polítics del 
Consistori que s’hagin sumat al que va ser en inici la moció d’Iniciativa, 
i en segon lloc agrair la col·laboració mostrada i la voluntat de diàleg de 
l’equip de govern. 
 
 (En aquests moments el regidor Sr. Calderón dóna lectura a 
l’anterior declaració institucional). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La darrera Declaració Institucional 
és la que prové del punt 7è de l’ordre del dia que era la moció del grup 
municipal de Convergència i Unió per l’eliminació de les zones tarifàries 
per la targeta T-12. Té la paraula per la seva lectura la Sra. Subirà. 
 
 V.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LES 
ZONES TARIFÀRIES PER  LA TARGETA T-12. 
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 El Consell d’Administració de l’ATM ha posat en marxa el nou títol 
T-Infant, per a menors de 12 anys, i per una sola zona tarifària.  
 
 Atès que l’Àrea de Barcelona està dividida en zones tarifàries, i 
que depèn d’on estigui situada cada població, aquestes es veuen 
beneficiades o perjudicades per la zonificació. 
 
 Atès que Sant Cugat del Vallès es troba en una zona tarifària 
diferent a la de Barcelona o a la de Terrassa entre altres, que són 
poblacions properes i en les que els desplaçaments són continus, fa 
que la targeta T-12 gairebé no serveixi pels desplaçaments dels 
menors de 12 anys, creant un greuge comparatiu amb altres poblacions 
properes. 
 
 Per tot això que hem exposat el Ple de l’Ajuntament adopta els 
següents: 
 

ACORDS 
 
 Primer.- Demanar l’eliminació de les zones tarifàries de la targeta 
T-12 per tal que els menors de 12 anys es puguin desplaçar 
gratuïtament per l’Àrea de Barcelona. 
  
 Segon.- Traslladar el present acord a l'Autoritat del Transport 
Metropolità  (ATM), a l'Entitat Metropolitana del Transport (EMT) i al 
Parlament de Catalunya. 
 
 (En aquests moments la tinent d’alcalde Sra. Subirà dóna 
lectura a l’anterior declaració institucional). 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
 2.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER TAL DE 
FER FRONT ALS DÈFICITS DEL SERVEI DE BIBLIOTECA 
PÚBLICA. 
 
 Els pobles i les ciutats del nostre país tenen en la biblioteca 
pública uns equipaments de gran qualitat. La tasca de trenta anys de 
democràcia local ha tingut un fort impacte positiu en aquest servei 
cultural. 
 
 El major nivell cultural de la població, els canvis d’hàbits entre 
diferents segments d’edat, la generalització de les tecnologies de la 
informació, la necessitat d’una formació al llarg de la vida  o la 
penetració de l’oci cultural en una gran majoria de la població són 
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alguns dels fenòmens que tenen un gran impacte en el servei de 
biblioteca pública.  Uns fenòmens i canvis que obliguen a l’adaptació i 
l’evolució del servei de biblioteca pública. 
 
 El  Ple municipal de Sant Cugat va aprovar al 2008 el Pla de 
Biblioteques. Un Pla que constata la necessitat d’invertir en aquests 
equipaments i es refereix de forma específica a la necessitat d’una  
biblioteca Central que la ciutat jove i de 80.000 habitants que som 
reclama. 
 
 El Ple municipal, amb l’ànim de trobar solucions, vol a través 
d’aquesta moció expressar el seu compromís per fer front a la 
necessitat de millora del servei bibliotecari a la ciutat. En concret  volem 
deixar constància que som conscients dels següents problemes que hi 
ha damunt de la taula: 
 
 1. La futura biblioteca central és un projecte indefinit i no disposa 
hores d’ara d’un calendari clar de desplegament. Aquest és el projecte 
més important del Pla de biblioteques aprovat per Ple al 2008. 
 
 2. El servei de Biblioteca Pública de Sant Cugat té una manca de 
recursos comparativament amb d’altres municipis (col·lecció 
documental insuficient, dimensió insuficient de la plantilla), la qual cosa 
afecta la qualitat del servei prestat. 
 
 3. La despesa municipal en servei de biblioteca pública és 
insuficient, i molt per sota de la mitjana que destinen altres municipis de 
característiques semblants. 
 
 Per tot això el Ple municipal ACORDA: 
 
 PRIMER.- Donar prioritat, en el futur Pla d’equipaments de la 
ciutat, al projecte d’una biblioteca central per tal que aquesta pugui ser 
una realitat en el termini màxim de quatre anys. 
 
 SEGON.- Realitzar de forma immediata un estudi de 
programació, en cas que l’opció de futura biblioteca central triada sigui 
l’ampliació de l’actual biblioteca del Mil·lenari. Aquest estudi hauria de 
detallar les diferents possibilitats que hi ha d’ampliació de l’actual 
equipament. 
 
 TERCER.- Dotar en el pressupost 2010 els recursos necessaris 
per tal d’iniciar els estudis i projectes sobre la futura biblioteca central. 
 
 QUART.- Establir en el pla d’equipaments la reserva de sòl per 
donar compliment al Pla de Biblioteques aprovat per Ple municipal, tot 
establint la reserva de sòl de les futures biblioteques de proximitat de 
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Valldoreix i Volpalleres així com un calendari de les actuacions a 
realitzar. 
 
 CINQUÈ.- Donar compte de forma periòdica de les actuacions 
realitzades en el desenvolupament del Pla de biblioteques, i en concret 
de l’evolució del projecte de biblioteca central en la Comissió 
Informativa de Cultura. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres com sempre el que intentem és fer mocions per construir 
ciutat i per tant és una moció que va a favor de la ciutat de Sant Cugat, 
dels seus joves, dels seus grans i de les biblioteques d’aquest municipi. 
 
 Nosaltres vam rebre en el seu dia un Pla d’equipaments, i amb el 
Pla d’equipaments també hem participat activament i ens sentim 
orgullosos també de participar i de votar-lo però vam veure que el tema 
de la Biblioteca del Mil·lenari estava catalogat com un equipament a 
llarg termini. Nosaltres creiem que un equipament d’aquestes 
característiques que és tan important per la ciutat no podem deixar-lo a 
llarg termini. Nosaltres ja venim des de l’any 1999 que el nostre grup ja 
va fer una moció concreta sobre el Pla de biblioteques, el qual s’ha anat 
modificant constantment, si ens anem a un llarg termini ens posem en 
el 2017 o 2018 i crec que no ens ho podem permetre, per tant nosaltres 
avançant-nos a l’aprovació d’aquest Pla d’equipaments presentem 
aquesta moció perquè ens donin suport i perquè d’alguna manera crec 
que la ciutat s’ho mereix. Crec que és una moció perquè li donem 
suport tots plegats. 
 
 (En aquests moments el regidor Sr. Roda dóna lectura a 
l’anterior moció). 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÀZQUEZ-DODERO: El tema de 
esta moción es un tema que me parece acertado no solo por el asunto 
que trata sino porque propone un calendario sensato, no obstante creo 
que sería importante que cada vez que se presente una moción que 
comporte cualquier tipo de inversión o gasto, se incorpore un pequeño 
informe estimando la cuantía. Es una buena práctica conocer de qué 
importe se está hablando a la hora de presentar una opción para que 
sea votada por un órgano colegiado. Debemos de tener en cuenta que 
la situación económica en la que estamos envueltos no permitirá 
muchas alegrías de inversión para el año que viene, pero como 
entiendo que el esfuerzo financiero que supondría esta moción para el 
ejercicio 2010 no será muy importante y podría ser llevado a cabo 
votaré a favor. 
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 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Aquesta és una d’aquelles mocions que sincerament trobo lamentable 
que estiguem avui debatent. Anuncio que donarem el nostre vot 
favorable a la moció però és que m’agradaria explicar una mica el per 
què he utilitzat aquest adjectiu de lamentable. L’any 2000 la JERC, 
quan jo no era ni portaveu d’aquesta organització, va presentar una 
campanya, una recollida de signatures, aproximadament 3.000 
signatures, quan la ciutat tenia 58.000 habitants i quan vam dir que hi 
havia 1.400 habitants per cadira a la Biblioteca. Aquella moció tot i que 
vostès només ens van agrair que havíem enganxat cartells per la ciutat 
i poca cosa més va servir per millorar els horaris, per millorar el fons 
bibliogràfic, per millorar el material informàtic, per reordenar una mica 
els espais i per acabar integrant la Biblioteca a la Xarxa de biblioteques 
de la Diputació; un rentat de cara però encara avui un servei insuficient, 
a 19 d’octubre de 2009 tot i aquestes millores, tot i aquest augment de 
places, ara són 80.000 habitants i malauradament avui abans d’entrar 
al Ple he fet els càlculs i continuem tenint 1.400 habitants per cadira, 
per tant em sembla que justegem i molt de recursos bibliotecaris. 
 
 Semblava que amb la proposta de Biblioteca central urbana a 
Mira-sol resoldríem el problema però o algú ens va enganyar o alguna 
cosa va anar malament o algú va canviar les normatives i 
definitivament no ens hi va cabre. Per tant a dia d’avui no tenim encara 
una solució definitiva, tenim un Pla d’equipaments que tot i ara en una 
discussió prèvia al Ple ens comentaven que havien reduït els terminis 
però amb la documentació oficial que tenim en aquests moments els 
grups municipals de l’oposició sobre la taula, un Pla d’equipaments que 
la Biblioteca central urbana la planteja com a molt d’hora a partir del 
2015. Per tant sense una solució definitiva, ja no només els serveis 
bibliotecaris, els fons bibliogràfics, sinó també les aules d’estudi on tot i 
la bona voluntat per part de l’equip de govern a cada campanya 
d’exàmens tenim horaris, dies d’obertura, espais diferents en alguns 
casos que per tant dificulten el que és la possibilitat d’estudiar i en cap 
cas no hi ha la possibilitat del que és l’obertura nocturna d’un espai 
d’estudi. 
 
 També en la moció hi ha un punt que recolzem íntegrament i que 
parla de realitzar de forma immediata un estudi de programació en el 
cas que la futura Biblioteca central urbana anés a parar al que és 
l’actual Biblioteca del Mil·lenari, per tant caldria una ampliació, però 
també aquest estudi hauria de contemplar què farem mentre la 
Biblioteca del Mil·lenari estigui en obres, per tant que el centre de la 
ciutat tornarà a quedar sense Biblioteca. 
 
 Els hi asseguro que és d’aquelles mocions que no ens fa cap 
il·lusió haver de votar però malauradament la realitat és tossuda i 
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després d’aquests nou anys seguim reivindicant la Biblioteca central 
urbana. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Evidentment aquest grup votarà favorablement aquesta moció, 
com no pot ser d’una altra manera després de les intervencions que hi 
ha hagut, sobretot la del company Toni Ramon, que gairebé podríem 
subscriure en un 100%. Aquí crec que hi ha dos punts de partida que 
és el Pla de biblioteques que es va aprovar fa pocs mesos en aquest 
Ple i en l’altra banda tenim tot el procés del Pla d’equipaments, per a 
nosaltres, per a aquest grup, creiem que la Biblioteca central és un 
projecte prioritari, urgent i necessari per la ciutadania i no repetiré tot el 
que ha dit el Toni, és evident que hi ha una dèficit en aquesta ciutat i 
que es diu biblioteca, lloc on poder estudiar, consultar, llegir, préstec, 
etc., etc. A més a més aquest projecte del Mil·lenari jo sí que vull posar 
accent en un tema, aquest projecte de la Biblioteca del Mil·lenari és la 
segona opció, perquè la primera era la Biblioteca central de Mira-sol i 
aquell projecte que no sé què ens va costar es va haver de tirar enrere 
per una errada tècnica, i això és molt greu. Es van no diré malgastar 
però sí es va fer una despesa de l’administració pública en una cosa 
que no ha fet servei per a res. Per tant, primer, jo crec que s’ha d’aclarir 
aquest tema de la Biblioteca de Mira-sol, què va passar amb aquell 
projecte i què ens va costar i, en segon lloc, i per un dèficit de ciutat, és 
posar el nou projecte de la Biblioteca central al Mil·lenari com a 
projecte urgent necessari i a curt/mig termini en el Pla d’equipaments i, 
per últim, avançar a l’equip de govern que el nostre grup no podrà 
donar suport a un Pla d’equipaments que no reculli aquesta demanda 
que la Biblioteca central de la ciutat hagi d’estar feta a mig o a curt 
termini, això és un avanç que faig ara. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I 
JOVENTUT, SR. ESCURA: Dels dèficits del servei de Biblioteca 
pública que patim històricament a Sant Cugat, que patim històricament 
a Sant Cugat reconegut per mi mateix i per l’equip de govern n’hem 
parlat extensament en dos Plens municipals, a un munt de Comissions 
Informatives, en el Consell de Cultura i fins i tot en el Consell Escolar. 
Permeto recordar-los que és a partir de l’informe presentat per la 
Diputació de Barcelona on s’analitzava la situació actual i les 
necessitats de la població atenent a distribució geogràfica que es va 
elaborar com vostès bé saben per part de la Gerència del Servei de 
biblioteques de la Diputació el Pla de Servei Bibliotecari de Sant Cugat 
del Vallès que projectava, que projecta, nous equipaments entre el 
2009 i el 2018. Es va presentar aquest Pla de biblioteques calendaritzat 
i consensuat entre la Diputació i l’Ajuntament en el Ple municipal de 
desembre de l’any 2008 i com vostès bé saben es va aprovar per 
unanimitat. Permetin-me que els hi faci una molt breu síntesi d’aquest 
Pla, una és l’ampliació de la Biblioteca Mil·lenari per convertir-la en la 
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Biblioteca central urbana de la Xarxa Local, i segon punt, la creació de 
tres Biblioteques de proximitat que completin tota l’estructura de la 
Xarxa Local necessària. 
 
 En aquesta moció que se’ns proposa avui en el Ple el primer punt 
diu: “La futura biblioteca central és un projecte indefinit i no disposa 
hores d’ara d’un calendari clar de desplegament”, i jo haig de dir aquí 
que això no és cert, ho sento però no és cert, és a dir el calendari 
d’aquest Pla que va ser aprovat, insisteixo, i els ho recordo, 
unànimement pel Ple municipal, aquest calendari marcava exactament 
que del 2009 al 2010 es projectava la Biblioteca de proximitat de Mira-
sol, el qual ja els hi puc dir, vostès ho saben perquè n’hem parlat en 
Informatives, que efectivament aquest any vinent, el 2010, es posarà 
en marxa, no em preguntin en quin mes de l’any però els hi puc dir que 
durant l’any 2010, cosa que també els hi recordo que duplicarà 
automàticament ja els metres quadrats de servei bibliotecari de Sant 
Cugat, que no n’hi haurà prou encara, estic d’acord, però d’entrada 
pensin i els hi vull deixar clar que ja dupliquem aquest servei, 
continuem amb aquest calendari, del 2010 al 2011 estava previst el 
projecte d’ampliació, és a dir, durant aquest mandat fer el projecte 
d’ampliació de la Biblioteca del Mil·lenari i l’execució portar-la a mitjà 
termini el proper mandat, estem parlant del 2011 al 2015, i aquí és a on 
rau penso jo un mal entès i que potser ha donat peu i ha originat 
aquesta moció. És cert que havia constat a llarg termini l’ampliació de 
la Biblioteca central, és cert, fins abans de l’estiu, però amb una sèrie 
de xerrades no deixàvem de manegar una sèrie d’esborranys de Pla 
d’equipaments i es va fer un canvi d’equipaments i evidentment davant 
de la circumstància i l’acord de que realment no es podia endarrerir 
aquest equipament tan necessari per la ciutat es va passar a mitjà 
termini, insisteixo del 2011 al 2015, tal qual recollia el Pla de 
Biblioteques, insisteixo, aprovat per unanimitat en el Ple municipal, o 
sigui que continuem en línia del marcat legalment i aprovat per tots, i 
aquest mateix Pla també calendaritzava ja a més llarg termini les dues 
Biblioteques de proximitat restants, és a dir, estem parlant de la de 
Valldoreix i Vullpalleres. 
 
 Tot plegat malgrat el fort impacte de la crisi de la que vostès en 
són conscients i que potser ha fet trontollar aquest Pla d’equipaments i 
que d’alguna manera el continua fent trontollar, jo estic convençut que 
afectarà el menys possible aquesta calendarització que, insisteixo, 
contemplava el Pla de Biblioteques i que es va aprovar per unanimitat. 
 
 En la seva moció també plantegen l’acord de dir: “Donar prioritat, 
en el futur Pla d’equipaments de la ciutat, al projecte d’una biblioteca 
central per tal que pugui ser realitat en el termini màxim de quatre 
anys”. Això és el que estem exposant aquí, queda fixat pel proper 
mandat a mitja termini. 
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 Segon acord que vostès proposen: “Realitzar de forma immediata 
un estudi de programació, en cas que l’opció de la futura Biblioteca 
central triada sigui l’ampliació ... etc., etc.” Jo li vaig dir al seu portaveu 
del grup Socialista, el Sr. Salvador Gausa, que precisament jo fa més 
de tres setmanes em vaig posar en contacte amb el Sr. Jordi 
Permanyer de la Diputació, del Servei de Biblioteques, i li vaig dir que 
teníem encarrilada precisament la Biblioteca de proximitat de Mira-sol, i 
li vaig preguntar quin era el primer pas, el primer de tots, per començar 
a treballar amb l’ampliació de la Biblioteca central, l’ampliació de la 
Biblioteca del Mil·lenari, i ell em va aconsellar que potser que féssim un 
estudi de programació, que és el que vostès proposen, però jo els hi 
estic parlant de fa més de tres setmanes que vaig fer aquesta consulta. 
El Sr. Jordi Permanyer de la Diputació em va dir que ens aconsellava 
que demanéssim aquest estudi de programació no en el seu servei sinó 
en l’àrea d’Infraestructures de la Diputació, dirigit per la Sra. Anna 
Hernández i mitjançat carta escrita. Jo vaig fer aquesta carta, al Sr. 
Alcalde li va semblar molt bé i molt correcte aquest plantejament, va 
signar la carta fa dues setmanes i fa més d’una setmana, em consta, 
que aquesta carta va ser tramitada, concretament el dia 13, dimarts, i 
dimecres 14 jo parlava amb el Sr. Gausa i li vaig explicar i li vaig 
exposar aquest cas quan ell em reclamava a través d’aquesta moció el 
demanar aquest estudi. Vostès han volgut continuar amb aquesta 
moció, amb aquest plantejament que penso jo que és fals perquè 
d’alguna manera estem avançant tot aquest procés. És a dir que el que 
és el Pla de Biblioteques no està aturat tal com vostès denuncien en la 
moció, no està aturat en absolut. Que s’ha arrancat amb retard, 
d’acord!, ja arrossegàvem aquest retard des de molts mandats 
anteriors, però malgrat la crisi també els hi puc afirmar amb tota 
rotunditat que aquest Pla va creixent sense pausa, amb seguretat i 
eficàcia. 
 
 No donem per tant suport a la moció perquè s’equivoca en 
l’exposició prèvia i no s’ajusta a la realitat. Dit això també els hi vull 
agrair i els hi dic de debò l’oposició constructiva que vostès estan fent 
en aquest tema, i lamentar en tot cas potser la falta de comunicació i 
els mal entesos que hagin pogut impulsar o originar aquesta moció. 
 
 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Jo estic segur que hi posa tot l’interès, l’equip de govern suposo que hi 
deu posar tot l’interès, el que passa és que no solament s’ha de posar 
interès sinó que s’han de posar també voluntats polítiques i per tant jo 
diria que s’ha d’actuar amb valentia política i em dóna la sensació que 
des de l’any 99 no hi ha una aposta definitiva sobre la cultura i les 
infraestructures culturals de Sant Cugat del Vallès, per tant nosaltres 
abans que es pugui aprovar un Pla d’equipaments que ja posàvem 
alguna data en concret crèiem que era la nostra obligació forçar la 
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màquina de tot l’equip de govern que no perquè tinguin majoria tenen la 
raó, o sigui els qui estem en minoria, els qui estem a l’oposició, també 
podem tenir la raó, i per tant aquesta opció constructiva de fer Sant 
Cugat una ciutat de convivència i de cultura, crec que és la nostra 
obligació donar-la a conèixer. Espero que tal com ha dit vostè que 
pràcticament estem d’acord amb tots els punts, potser amb els atesos 
podria ser que no estiguéssim d’acord, però amb els punts crec que sí 
que podem avançar, crec que no estaria de més que vostès ens 
donessin el seu recolzament. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:       9 (PSC, ICV-EUiA, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra: 13 (CiU) 
Abstencions:       1 (PP) 
 
 3.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB 
ESMENES DE CiU I D’ICV-EUiA DE SUPORT A L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA. 
 
 Aquest 2009 commemorem els 30 anys d’autogovern a 
Catalunya. Amb l’aprovació de l’Estatut del 1979, Catalunya va tancar 
el dramàtic parèntesi que la dictadura va suposar per les llibertats i per 
l’autogovern.  
 
 Al llarg de la seva història, la nació catalana sempre ha expressat 
la seva voluntat d’autogovernar-se.  
 
 En aquests 30 anys els ajuntaments han estat un instrument 
fonamental d’aquesta reivindicació nacional i han estat ferms defensors 
de l’autogovern i del progrés social del nostre país.  
 
 El 18 de juny de 2006 els catalans i catalanes varem aprovar en 
referèndum el nou Estatut d’Autonomia, obrint una nova etapa en el 
nostre autogovern. El nou Estatut va tenir un suport de prop del 74% 
dels votants, essent gairebé 1.900.000 persones les que van avalar el 
text estatutari.  
 
 Sant Cugat del Vallès va ser la tercera ciutat amb una participació 
més alta, essent més de 20.000 persones les que van donar suport a 
l’Estatut. 
 
 Aquest Estatut ha estat recorregut pel Partit Popular. Aquells que 
ara el donen per mort, acabat o obsolet, fan el joc als que han fet de 
Catalunya el seu camp de batalla política, els adversaris de 
l’autogovern i els que atien l’odi amb Catalunya.  
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 Des del respecte institucional i jurídic, i en el ferm convenciment 
que l’Estatut aprovat pels catalans és imprescindible per l’autogovern i 
el progrés de Catalunya, 
 
 1r.- DECLAREM el nostre suport a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, reivindicant la seva plena constitucionalitat.  
 
 2n.- REIVINDIQUEM el suport que va tenir el referèndum de 
2006. 
 
 3r.- INSTEM al ple desplegament de l’Estatut en tant que llei 
vigent.  
 
 4t.- INSTEM al Partit Popular i al Defensor del Pueblo a que retirin 
el seu recurs d’inconstitucionalitat.  
 
 5è.- REFERMEM el nostre respecte per l’ordenament jurídic 
vigent i la nostra voluntat d’assolir plenament el nivell d’autogovern 
contingut en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Nosaltres amb aquesta moció volem reivindicar el suport 
ciutadà que va tenir el nou Estatut de Catalunya, els hi llegiré els quatre 
acords, no tot el contingut de la moció. 
 
 Nosaltres amb aquesta moció el que volem reivindicar és el dret a 
decidir que van tenir l’1,9 milions de persones que van donar suport a 
aquest Estatut, també les 20.000 persones que van donar suport a 
l’Estatut a Sant Cugat del Vallès i també donar una oportunitat al Partit 
Popular de Catalunya, en aquest cas a la seva representant avui aquí, 
per tal que voti a favor de que el Partit Popular o l’àmbit nacional tregui 
el recurs de constitucionalitat que ha posat contra el nostre Estatut i 
que certament està portant bastant a una sensació de desencís per 
part de la ciutadania, crec que vostès tenen l’oportunitat també de fer 
això, igual com espero que també ho facin amb la nostra Llei 
d’Educació. 
 
 Aquest és el nostre model polític, és el federalista, creiem que 
aquest Estatut aprofundirà en el marc d’autogovern, aprofundirà també 
en un marc de finançament derivat que ja s’ha iniciat i també en un 
marc competencial. Entenem perfectament que les persones que 
representen als partits que no van donar suport a l’Estatut no hi votin 
en contra, evidentment per motius absolutament diferents Esquerra 
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Republicana i Partit Popular, els altres membres dels partits polítics que 
sí que van fer campanya i van donar suport els hi volem demanar que 
votin a favor, no sense dir que els representants de Convergència i 
Unió han fet una esmena que hem acceptat i que per tant queda 
incorporada en aquest text. 
 
 Per tant, sense més, aquest és el nostre posicionament polític, 
segur que avui parlarem de posicionaments polítics i aquest és el 
nostre. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÀZQUEZ-DODERO: Esta 
moción tiene una contradicción “in terminis”, habla de la reivindicación 
de la Constitución i la de l’Estatut por un lado y por otro insta al PP a 
retirar el recurso. Si como defiende el grupo municipal Socialista el 
Estatuto es constitucional, la sentencia solo confirmará esos términos y 
entonces no tiene sentido retirar el recurso, sencillamente la resolución 
será contraria a una de las partes. Creo que como respeto al 
ordenamiento jurídico vigente y que este está regido por la Constitución 
no creo que deba influirse en la decisión que dicho Tribunal dicte y por 
ello votaré en contra de esta moción. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: A mi Sr. Villaseñor em sap greu el que diu perquè insta al 
Partit Popular a retirar el recurs davant el Tribunal Constitucional però li 
recordo que no tan sols ho ha fet el Partit Popular, a part del Defensor 
del Poble, como molt bé ha mencionat aquí, també ho ha fet la 
Comunitat de les Illes Balears, també ho ha fet Aragó, i també ho ha fet 
la Comunitat de Múrcia, com ho han fet també diferents comunitats. 
Quan un partit polític considera que hi ha una norma que no és 
conforme a dret per això acudeix al Tribunal Constitucional i nosaltres 
serem rigorosos amb el que digui el Tribunal Constitucional i acatarem 
el que digui en el seu moment, per tant votarem en contra de la moció 
que han presentat. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Pel 
grup d’Esquerra Republicana aquesta moció com a mínim té dues 
coses interessants i a pensar. Per una banda ens plantegen el respecte 
en aquesta moció de les decisions del poble de Catalunya, cosa 
curiosa aquesta que respecten les decisions del poble de Catalunya tan 
sols, això sí, quan se li pregunta la pregunta adequada, és a dir, 
respectem el que decideixi el poble de Catalunya quan respongui a la 
pregunta que jo li faig. Per la resta les decisions del poble de Catalunya 
no tenen cap mena d’interès, són motiu de mofa i és motiu a més de no 
interessar en absolut qualsevol iniciativa que surti del poble de 
Catalunya per fer valdre la seva veu, per tant curiós el respecte a les 
decisions del poble de Catalunya per una banda. Per altra banda conté 
també un altre aspecte interessant, el dia 17 d’octubre de 2005 es va 
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presentar en aquest Ple una moció conjunta de tots els grups, tots els 
partits de tradició democràtica en aquest Ple, que donava suport a 
l’Estatut que va sortir del Parlament de Catalunya del 30 de setembre. 
Després d’allò que es va aprovar, d’aquella moció, han succeït diferents 
coses, d’una banda l’Estatut va passar per la Comissió i en aquella 
Comissió el compañero, Alfonso Guerra González, va dir i va mostrar 
molt orgullós davant de tothom que li havien passat el ribot per 
l’Estatut. Posteriorment aquest Estatut va ser encara més retallat pel 
Sr. Artur Mas quan se’n va anar a la Moncloa a fer-se la foto. 
Posteriorment aquest Estatut el dia 31 de juliol del 2006 el Partit 
Popular presenta el seu recurs en el Tribunal Constitucional. Des 
d’aquest darrer acte del Partit Popular han passat 35 Plens, en aquests 
35 Plens el Partit Socialista mai ha vist en perill aquest Estatut fins avui, 
fins avui que es presenta una moció que va en un altre sentit. Quin és 
el perill que veu el Partit Socialista?, doncs veu el perill de la integritat 
territorial d’allò que queda, d’aquell “imperio donde no se ponía el sol”, i 
això demostra per una banda lo erronis que estan des d’algunes 
tribunes, des d’alguns contertulis, alguns tertulians, opinadors 
d’aquesta esquerra multicultural, ciutadana del món, plurilingüista, però 
això sí, uninacional espanyola de que el factor nacional, el factor 
identitari realment no interessa a ningú, no interessa a la gent. Avui 
com podem veure el sobiranisme, el saltar la paret, està en el centre 
del debat polític, i ja comença a arribar el temps de que no pot sortir 
gratis el fer declaracions no ja d’independència que estan abonades de 
raons, sinó de dependència, és a dir, continuar considerant i defensant 
que Catalunya sigui menor d’edat i per tant no pugui ser plenament 
autònoma en les seves decisions, que hagi d’estar subordinada a que 
altres decideixin per ella, necessiten moltes raons, i ja comença a venir 
el temps de que per declarar-se federalista, autonomista, regionalista o 
qualsevol altres “istes” calen moltes raons; estem frisosos d’escoltar les 
raons que tenen vostès, que ens expliquin quins avantatges té per a 
nosaltres estar dins d’Espanya i què és el que ens farà viure tan bé 
dins d’Espanya; en els darrers 300 anys no ho hem pogut veure. 
 
 Per altra banda, i amb això acabo, no podem més que votar que 
no perquè sobretot en el seu punt final la moció ens proposa refermar 
el nostre respecte per l’ordenament jurídic vigent. El nostre respecte 
legal per l’ordenament vigent nosaltres evidentment el tenim, però el 
respecte polític ni un, perquè aquest ordenament legal jurídic vigent, 
com afirmen vostès, és obertament perjudicial per la nostra nació i 
obertament perjudicial pel nostre futur, per això votarem que no. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo 
d’entrada el que em pregunto és l’oportunitat d’aquesta moció tot i que 
és una obvietat, diem que es presenta aquesta moció i d’aquí a una 
estona hi haurà una altra moció que sembla que és en una direcció 
totalment contrària, tot i que jo no ho entenc així; penso que és una 
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obvietat també la situació política d’aquest Ple, tres partits d’aquest Ple, 
tres formacions polítiques que estem en aquest Ple vam fer campanya 
a favor de l’Estatut, seguim creient que l’Estatut és la via, i demanem 
respecte per la decisió presa pel poble de Catalunya. Altres forces 
polítiques, molt legítimament, utilitzen les seves eines polítiques per 
defensar els seus posicionaments. 
 
 La gent d’Iniciativa com que -sobretot aquí a Sant Cugat- som un 
partit petit estem acostumats a aconseguir les coses amb molts 
esforços i a donar-li valor a les coses que aconseguim i a l’Estatut li 
donem valor, li donem valor perquè mai com ara el nostre país havia 
tingut els recursos econòmics, però també polítics, per a fer que millorin 
les condicions de vida de la gent, i pensem que per tant va valer la 
pena tirar endavant amb aquell procés tan llarg, tan pesat i que va 
avorrir a una bona part de la ciutadania malauradament. 
 
 Tot i això sí que també volem dir i en la Junta de Portantveus així 
ho vam expressar, igual que ho va expressar el grup de Convergència i 
Unió, que no vulguem veure excitació allà on la gent el que fa és un 
exercici de realisme, per tant declaracions com per exemple “reivindicar 
el suport aclaparador que va tenir el referèndum” doncs entenem que 
no tocaria, tot i que va tenir en tot cas un referèndum lliure i democràtic 
el suport que va tenir, majoritari de la gent que hi va participar. Tampoc 
ens agrada que en la moció es reivindiqui la consciència cívica només 
de les persones que hi van participar, jo penso que qui no va participar 
doncs també pot tenir consciència cívica, en tot cas va fer ús del seu 
dret de no participar en un referèndum. També vam demanar a la Junta 
de Portantveus que no només instéssim al Partit Popular a retirar el seu 
recurs -d’altra banda legítim- d’inconstitucionalitat, sinó també al 
Defensor del Pueblo, que jo em pregunto que a quin “pueblo defiende” 
perquè va presentar un recurs d’inconstitucionalitat com el del Partit 
Popular que va en contra de les condicions de vida de la gent d’aquest 
país. El que crec que hem de fer és seguir treballant per desenvolupar 
l’Estatut i penso a més a més que en aquest sentit vostès tenen molta 
cosa a dir, el grup que proposa aquesta moció, perquè com a mínim 
aquells companys i companyes que envien a Madrid al Congrés dels 
Diputats, ens podrien donar un cop de mà per desenvolupar-lo d’una 
forma més clara i segurament facilitant que la gent entengui la 
importància d’aquest Estatut; més que res perquè no sigui que fem 
bona la dita de Gandhi de que les causes avancen gràcies als errors 
dels enemics més que no pas pels encerts propis. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Villaseñor, entenc que les 
esmenes a que ha fet referència el Sr. Boix, que coincideixen amb 
aquelles que vam acordar a la Junta de Portaveus, s’inclouen en el seu 
text, d’acord. 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.10.2009                    pàg. 21 

 
ESBORRANY ACTA 

 El nostre grup també votarà a favor d’aquesta moció i aquesta 
votació favorable volem que representi el nostre recolzament al text 
que va aprovar la ciutadania de Catalunya el 18 de juny de 2006. No 
vull entrar a discutir l’oportunitat d’aquesta moció, jo crec que és 
oportuna, al final cada grup presenta quan i com li sembla les seves 
mocions i moltes vegades en el Ple hi ha hagut mocions que tenen 
unes connotacions que van una mica més enllà de la simple moció, 
però nosaltres ens hem de centrar en el text que ens planteja el grup 
Socialista i nosaltres estem a favor, pensem que és oportú expressar el 
recolzament en aquell text que amb resignació alguns vam defensar, o 
molts vam defensar el 18 de juny de 2006, i dic amb resignació perquè 
és obvi que el text que varem votar en aquell referèndum no és 
exactament el mateix, o sigui té grans diferències amb aquell que va 
aprovar el Parlament de Catalunya el dia 30 de setembre de l’any 2005. 
Què va passar al mig?, doncs s’han donat algunes explicacions, jo crec 
que en algun cas força esbiaixada sobre el que va passar, és a dir, és 
cert que va haver-hi una força política que va presentar esmenes i que 
de fet el mateix dia de l’aprovació en el Parlament de Catalunya, des de 
Catalunya ja va dir que l’esmenaria, no és cert que el Sr. Artur Mas 
retallés l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, com vol que retalli el Sr. 
Mas l’Estatut d’Autonomia Sr. Grangé?, que no sap el que pensa el Sr. 
Mas, o el que expressa?, el Sr. Mas va anar a la Moncloa a intentar 
salvar el que es podia salvar d’aquell text però òbviament ell, com 
vostè, i com jo i com la immensa majoria dels que estem aquí ens 
quedem amb el text del 30 de setembre de 2005 que era un text que 
establia per exemple la bilateralitat entre Catalunya i l’Estat, era un text 
que establia unes normes o unes pautes de finançament que no tenen 
que veure res amb les que es van aprovar recentment precisament 
amb el recolzament del seu grup polític, per tant jo crec que hem de 
situar les coses a on estan i no en d’altres llocs, però òbviament el 
nostre objectiu en aquest moment continua sent que en algun moment 
hi hagi un pronunciament del Tribunal Constitucional, és indignant que 
el Tribunal Constitucional es prengui tres anys per poder emetre una 
sentència que són els mateixos anys que vam trigar en el Parlament de 
Catalunya les forces polítiques catalanes en aprovar l’Estatut 
d’Autonomia i tots coincidíem en que havíem aconseguit cansar a la 
ciutadania de Catalunya, doncs aquest Tribunal porta tres anys 
intentant dictar una sentència que no arriba, o sigui que es donin 
pressa i que diguin el que hagin de dir i que ho diguin ràpidament. Són 
legítims els recursos?, miri’n jo crec que són polítics, legítims ho són 
perquè la llei els empara però és obvi que el recurs del Partit Popular 
és polític i no cal que siguem gaire malpensats, hi ha articles en aquest 
Estatut, en l’Estatut del mes de juny, que són calcats a articles de 
l’Estatut d’Autonomia d’Andalusia, han estat recorreguts pel Partit 
Popular els articles corresponents de l’Estatut català i en canvi no han 
estat recorreguts els de l’Estatut d’Andalusia; què passa? és que potser 
fer política anticatalana o anticatalanista a Espanya ven?, deixo la 
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resposta en l’aire i que cadascú pensi el que vulgui pensar, però en tot 
cas suposo que allò que no és correcte en l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya tampoc ho hauria de ser en el cas de l’Estatut d’Autonomia 
d’Andalusia; i el recurs del Defensor del Poble jo crec que és 
inqualificable, avui hem tingut aquí un sa exercici, una demostració del 
que ha de fer un defensor del poble local i això és traslladable al Síndic 
de Greuges nacional o al Defensor del Poble estatal que és dir allò que 
fan malament les administracions públiques que ens estirin les orelles, 
posar-se a disposició dels ciutadans, donar-nos consells sobre el que 
hem de millorar però entrar en una consideració tan política com pot 
ser un Estatut d’Autonomia, com és l’estructuració de l’Estat, doncs 
sincerament no sé què té a veure exactament amb el que són els drets 
dels ciutadans que diu defensar el Sr. Enrique Múgica, a qui d’altra 
banda coneixem per les seves manifestacions polítiques, molt 
allunyades del que ha de ser el capteniment d’un Defensor del Pueblo. 
Per tot això votarem a favor de la moció del Grup Socialista. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Agrair el suport d’Iniciativa per Catalunya i Convergència 
i Unió amb el recolzament a aquesta moció. No ho hem dit però 
evidentment compartim l’anàlisi que ha fet el Sr. Alcalde sobre la 
manca de realisme polític del Defensor del Poble i per tant afegim, cosa 
que no havíem pensat, aquesta esmena. 
 
 Sobre la idoneïtat o no de realitzar aquesta moció, nosaltres 
creiem que per defensar aquest Estatut, nosaltres encara creiem en 
aquest Estatut i per això el defensem i creiem que no està amortitzat. 
Jo entenc que si creguéssim qualsevol dels partits que vam donar 
suport a aquest Estatut que està amortitzat i no serveix, suposo que el 
que hauríem de fer és aixecar la mà i dir “això ja no serveix, toca fer 
una altra cosa o un altre Estatut”, nosaltres creiem que aquest Estatut 
no està amortitzat i per tant el defensem i per tant proposem aquesta 
moció. 
 
 Respecte a les paraules del company d’Esquerra Republicana, 
mirin, si jo fos el portaveu d’Esquerra Republicana i estigués allà diria el 
mateix que vostè, per què?, perquè vostè és el portaveu d’un partit 
independentista i per tant ha de dir el que ha dit, em sembla correcta la 
seva visió, no tinc res a dir, és lògic, per tant és normal. Nosaltres com 
que no és el cas, com que no estic allà sinó que estic aquí, i estic aquí 
perquè tinc un posicionament ideològic que fa estar aquí, vostès allà, i 
nosaltres aquí. Per tant defensem aquesta moció. 
 
 Respecte el Sr. Vázquez-Dodero sobre el tema del Tribunal 
Constitucional, primer el dret constitucional, jo li agrairia que revisés 
aquest posicionament des de l’estima que ja sap que el tinc, per a 
nosaltres l’Estatut és constitucional, per a nosaltres, pels juristes del 
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Parlament de Catalunya, pels juristes del Parlament espanyol, del 
Congrés dels Diputats, segurament també per a la gent que va donar 
suport a l’Estatut d’Andalusia tal com deia el Sr. Alcalde, el que passa 
és que aquí hi ha algú, vostè ja no, però aquí hi ha algun altre partit que 
ha presentat un recurs, i friso per llegir el llibre de la Sra. Montse 
Nebrera sobre el 20% i la necessitat del Partit Popular de treure vots a 
partir de l’antic catalanisme, del cava, etc., etc. Suposo que tots 
recordem què ha passat a Catalunya des que es va formar el Govern 
d’esquerres, quins són els greuges i els atemptats ideològics i verbals 
que han tingut part dels seus membres, jo crec que la majoria dels caps 
de llista i representants polítics, també el seu Sr. Grangé, i per tant aquí 
hi ha hagut una utilització de l’antic catalanisme com a bressol per 
aconseguir vots a la resta de l’Estat. Això és evident i és clar, i vostè ho 
plantejava i ho deixava a l’aire i jo també ho penso i per això ho dic. 
 
 Respecte al company d’Iniciativa estic d’acord amb el que vostè 
ha dit, em deia que per què havíem posat “el suport aclaparador que va 
tenir el referèndum”, ho hem tret a instàncies dels companys de 
Convergència i Unió, i ho vam posar perquè és el titular que va dir el 
Sr. Alcalde després de les eleccions, és només una petita trampa de 
memòria, els hi recomano Cugat.cat que serveix per trobar les notícies. 
En qualsevol cas aquí cadascú defensa i jo crec que tots tenim el 
nostre posicionament clar, a Sant Cugat també som una agrupació del 
PSC segurament petita en comparació amb d’altres, el nostre 
posicionament no sé si és més federalista o més catalanista que altres 
però de fet ho és, el nostre ho és, i per tant nosaltres defensarem 
aquest federalisme com a posicionament respecte a l’acord polític entre 
Espanya i Catalunya, i per tant aquesta és la nostra lògica, nosaltres 
creiem que aquest Estatut aprofundeix en aquest sentit, quan ho deixi 
de ser segurament haurem de canviar de moviment, de moment ho és i 
per tant defensem això, i defensem allò que va votar la gent i la gent 
que va participar en l’Estatut va participar no solament aquells que van 
votar en blanc -vostè té raó-, no solament aquells que van votar nul, no 
solament aquells que no van anar a votar, però també aquells que sí 
que van votar i van agafar una papereta, segurament perquè no en 
tenien prou o perquè estaven molt convençuts però 1,9 milions i 20.000 
a Sant Cugat van dir alguna cosa, i per tant per a nosaltres el que van 
dir aquestes persones és important i l’ordenament jurídic que tira 
endavant malgrat el recurs del Tribunal Constitucional, per tant no sé si 
és encertada o no aquesta moció, nosaltres l’hem presentada en la 
defensa d’aquests criteris, amb l’oportunitat de la Sra. del Partit Popular 
a tirar endavant un canvi d’eina prevista segurament, però un canvi, 
vostè no l’ha agafat, i crec que tampoc no cal que fem un debat Partit 
Popular de Catalunya i PSC, en qualsevol cas el nostre posicionament 
polític és aquest i no és un altre. 
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 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Jo si 
fos portaveu del Partit Socialista faria el mateix que ha fet el seu 
company portaveu de Sant Feliu de Codines o de Sant Sadurni d’Anoia, 
que han votat a favor que al menys la gent es pugui expressar i voti i 
pugui votar a favor de l’autodeterminació o no, això és el que faria jo 
com a català i demòcrata. 
 
 Per altra banda com deia el Sr. Boix, efectivament els partits 
utilitzen les seves eines polítiques, el problema d’aquest país és que hi 
ha uns partits que utilitzen aquestes eines polítiques i d’altres el Codi 
Penal, i això, aquest ordenament jurídic vigent que tan els hi agrada, ho 
permet; en aquest país, en aquest Estat hi ha gent empresonada per 
delictes d’opinió i això és el que des d’Esquerra Republicana no 
consentim. S’ha amenaçat a moltíssima gent des de la Delegació del 
Govern, Sr. Rangel, des de la mateixa Vicepresidenta del Govern, amb 
causes penals, pel simple fet de convocar consultes. Aquest és l’Estat 
on a vostès els hi agrada tant que Catalunya hi visqui. 
 
 Des del 30 de setembre la història ja ha passat una mica i ja se 
sap una mica el que allà va passar, i jo un testimoni que segur que a 
vostè Sr. Alcalde també li donarà molta credibilitat, que és el Sr. Felip 
Puig, que en un moment donat se li va escapar que en realitat allà 
sobre el sofà de la Moncloa hi havia dues cartes, una carta era un 
Estatut rebaixat i l’altra carta era la dimissió del President Maragall i la 
no repetició del tripartit, i aquest va ser el bescanvi que es va fer. Jo no 
estava allà, vostè tampoc, però uns protagonistes de primera mà ens 
ho han explicat així i tal com anat els esdeveniments després la veritat 
és que alguna cosa de credibilitat tindrà. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Grangé, allà només hi havia 
dues persones, el President del Govern espanyol, el Sr. Zapatero, i el 
cap de l’oposició al Parlament de Catalunya, el Sr. Mas, i ho saben ells. 
Ara bé, si el que vostè insinua és que la rebaixa de l’Estatut va ser 
bescanviat per no sé quines promeses, miri, jo no hi era, com vostè, 
però coneixent al personatge, al que jo tinc més a la vora, li puc 
assegurar que això és absolutament fals, el que passa és que els 
rumors es fan créixer i al final li diré que una falsetat repetida moltes 
vegades hi ha gent que se l’acaba creient; li desmenteixo rotundament, 
això no és veritat. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: M’encanta la demagògia que fa servir vostè Sr. Recoder 
amb l’Estatut d’Andalusia, perquè sap vostè perfectament que el Partit 
Popular el que ha fet ha estat impugnar el capítol sencer, no articles en 
concret, i una cosa és que vagi parlant i una altra qüestió seria que 
agafés un Estatut juntament amb el que ha estat impugnat i llavors 
podrien parlar amb propietat. 
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 Sr. Villaseñor, a mi la Sra. Montserrat Nebrera em mereix molt de 
respecte perquè és una persona que s’ha comportat políticament com 
una senyora, ha deixat l’acta de diputat en el Parlament de Catalunya 
perquè ha dit que no li correspon en haver marxat del Partit. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: No tinc cap interès en que la Sra. Nebrera vingui al PSC. 
 
 El company d’ERC ha exercit avui de “pitonisa Lola” dient què és 
el que farem en la moció número 11, i jo li diria que ens deixi arribar a 
la moció número 11, vostè sap que nosaltres no votarem en contra de 
consultes populars, ja ho sap. 
 
 Respecte al tema del Sr. Mas i el Sr. Zapatero, jo no sé què van 
pactar però en qualsevol cas sembla ser que un segon Govern 
d’esquerres es va fer. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:     18 (CiU, PSC i ICV-EUiA)  
Vots en contra:   4 (ERC, PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Abstencions:       1 (Sr. Massanés d’ICV-EUiA) 
 
 6.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS PER LA MILLORA DE LES PARADES 
D’AUTOBÚS DE LA CIUTAT. 
 
 ATÈS que en la nostra ciutat comptem amb vuit línies d’autobús 
que presten servei als diferents barris de Sant Cugat del Vallès. 
 
 ATÈS que son recurrents les queixes presentades per part de la 
ciutadania sobre l’estat de les parades de l’autobús urbà i la manca de 
marquesines. Mostra d’aquest fet és que entre les partides de lliure 
disposició que decideixen els consells de districte les dedicades a la 
implantació de noves marquesines és habitual, malgrat la seva deficient 
execució.  
 
 ATÈS que en la darrera sessió plenària el Grup Municipal d’ICV-
EUiA va denunciar la situació en la que es trobava alguna de les 
parades més importants de la ciutat. 
 
 ATÈS que en el document aprovat el juliol del 2009 aprovant 
l’estratègia local contra el canvi climàtic en el seu punt 2.3. es diu 
“millorar les parades i recorreguts del transport públic, tenint en compte 
les hores punta del trànsit”. 
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 Es sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 PRIMER.- En els propers dos mesos l’equip de govern realitzarà 
una diagnosi sobre l’estat de les parades d’autobús i la conveniència de 
que hagi marquesines a totes les parades d’autobús urbà de la ciutat. 
  
 SEGON.- L’equip de govern en donarà compte a la comissió 
informativa de medi ambient i mobilitat i al consell municipal de mobilitat 
per tal d’intentar consensuar el resultat de la diagnosi 
 
 TERCER.- L’Equip de govern municipal presentarà al ple un pla 
d’actuació sobre les parades d’autobús de la ciutat amb calendari i 
pressupost d’execució. El termini màxim d’aplicació d’aquest pla serà 
en tot cas el desembre de 2010. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Aquesta moció finalment la retirarem, com a mínim provisionalment, 
perquè de fet en el primer dels acords de la moció es demanava que 
l’equip de govern realitzés una diagnosi de la situació de les parades 
d’autobús de la ciutat, aquest informe potser no és una diagnosi però el 
dijous a la tarda se’ns va facilitar un informe tècnic i nosaltres el que 
farem serà posar-lo en comú amb els col·lectius d’usuaris i usuàries 
que creuen com nosaltres que hi ha mancances importants al transport 
públic de la ciutat i aprofito per dir-li també, tal com li vaig dir a la 
Comissió Informativa que ens agradaria que ens quantifiquessin 
aquestes intervencions que volen fer, que proposen fer, que intentin 
calendaritzar d’una forma més acurada també aquest Pla d’actuació i 
em permeto demanar-li també que en el proper Consell de Mobilitat 
facin esment de que hi ha un informe fet i de quina és la seva intenció 
de cara als propers mesos. 
 
 (El present punt fou retirat de l’ordre del dia). 
 
 8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER TAL 
D’ADEQUAR EL PAGAMENT DE TAXES D’UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA DE LA VIA PÚBLICA (GUALS) I TAXA PER A LA 
RECOLLIDA DE RESIDUS ALS PERJUDICIS OCASIONATS PER 
OBRES D’URBANITZACIÓ DE MITJA I GRAN DURADA. 
 
 El nostre municipi, igual que molts altres, està realitzant 
determinades obres de millora urbana. Entre aquestes obres podem 
destacar obres de reurbanització de carrers, actualització de 
subministraments i serveis energètics, construcció d’aparcaments, 
actualitzacions tecnològiques i adaptacions orientades a una millor 
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qualitat de l’espai públic destinat a vianants, ciclistes i vehicles 
motoritzats. 
 
 Atès que tota obra té una periodització d’inici i final, període que 
pot allargar-se de pocs dies a anys.  
 
 Atès que en aquells llocs on es realitzen períodes de reforma i 
millora urbana (ja siguin finançats a través de fons propis, subvencions 
del Govern de la Generalitat, Diputació de Barcelona, Fons europeus o 
Fons Estatal d’Inversió local) poden existir habitatges amb 
aparcaments, aparcaments o establiments comercials orientats a 
l’atenció al públic. 
 
 Atès que en el nostre municipi s’estan donant en aquests 
moments activitats de millora urbana de durada mitjana i llarga, i que 
poden estar perjudicant transitòriament la qualitat de vida de veïns i 
veïnes, així com l’activitat comercial d’establiments orientats a l’atenció 
al públic 
 
 Atès que a les Ordenances Fiscals (OF) vigents resten recollides 
taxes sobre l’ocupació privativa  de la via pública OF 18 , Grup IV  
Secció Primera (guals) i OF 15 Taxa per a la recollida de residus. 
 
 Vist que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm.18, el fet imposable 
de la taxa per les entrades de vehicles a través de voreres i les 
reserves de la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies és l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de 
vehicles creuant les voreres. 
 
 Vist que l’Ajuntament de Sant Cugat vol donar suport al comerç 
local no imputant els costos i les dificultats d’accés al comerços que es 
troben en el mateix carrer o situació geogràfica subjecta a obres i 
millores. 
 
 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 comercials orientades al públic que han 
pogut veure’s afectades comercialment al situar-se en espais 
geogràfics on s’han realitzat obres que han dificultat l’accés al comerç. 
Situar el llindar del llistat en més de tres mesos des de l’inici de les 
obres de millora urbana i la seva finalització. 
 
 Segon.- Concedir una subvenció del 50% de la quota de la taxa 
de recollida de residus urbans (OF 15) per a l’exercici 2009 als titulars 
dels locals descrits en l’acord primer per trobar-se afectats per les 
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obres executades i que depassin tres mesos des de l’inici al final d’obra 
a fi de contribuir al sosteniment comercial en l’actual moment de crisi.  
 
 Tercer.- Establir, per part de l’administració municipal un llistat 
complet d’aquells espais destinats a reserva de la via pública, 
aparcament, càrrega i descàrrega (OF 18) i que han vist condicionats 
els objectius de serveis de la Taxa. Situar el llindar del llistat en més de 
tres mesos des de l’inici de les obres de millora urbana i la seva 
finalització. 
 
 Quart.- Suspendre durant el termini de sis mesos els efectes de 
les llicències concedides a les adreces obtingudes de l’acord tercer per 
raons de les obres a la via pública executades per un termini major de 
tres mesos i que han dificultat o impedit l’accés als objectius descrits a 
la taxa. 
 
 Cinquè.- Notificar l’acord adoptat a l’Àrea Economia i Gestió 
Estratègica a fi i efecte que la remetin a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona a l’objecte que giri les 
liquidacions relatives a la taxa de recollida de residus urbans  als 
establiments dels carrers afectats només per la meitat de la quota anyal 
de 2009. 
 
 Sisè.- Notificar l’acord a l’Àrea d’Economia i Gestió Estratègica a 
fi i efecte que la remetin a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona a l’objecte que giri les liquidacions relatives a la 
taxa d’entrada de vehicles a través de voreres i béns de domini públic i 
les reserves de via pública per aparcament només per la meitat de la 
quota anyal de 2009. 
 
 Setè.- Acordar l’aplicació de la present moció a les ordenances 
fiscals de 2010 i a la realització dels llistats i aprovacions corresponents 
en cas que existeixin obres de millora urbana de les característiques 
descrites en el cos de la moció. 
 
 Vuitè.- Notificar el present acord als comerços i particulars 
susceptible de ser beneficiaris del present acord, així com a la 
Federació d'Associacions de Comerciants, Associació empresarial Sant 
Cugat, i la Federació d’Associacions de Veïns de la nostra ciutat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Segurament ens ha sortit un títol molt llarg per a aquesta 
moció, resumint el que volem dir amb aquesta moció és que en 
diferents ocasions es pot donar el cas que obres d’urbanització o de fer 
millor el municipi, que totes les obres poden portar problemes, poden 
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dificultar o impedir dues situacions, l’accés dels ciutadans als seus 
guals per un costat, i l’altre, a algunes botigues dificultant l’accés dels 
clients, botigues que són obertes o comerços que són d’atenció directa, 
imaginem un forn de pa; la nostra moció va en aquest sentit, quan hi 
hagi una obra d’aquestes que hem parlat, d’urbanització d’asfaltat, de 
noves tecnologies, del que sigui, que passi més de tres mesos, que 
aquest ciutadà que no ha pogut entrar a casa seva, que no ha pogut 
entrar al gual, que pagui la meitat de la taxa del gual, prèviament l’equip 
de govern que coneix més com està aquesta situació farà un llistat 
d’aquells ciutadans o aquells espais que tenen dret o no, això jo crec 
que és una qüestió que han de fer els tècnics de l’equip de govern. 
L’altra, en la mateixa línia que els guals, és la taxa de recollida de 
residus especials, si hi ha algun comerç que per una sèrie de temps, 
algunes obres com per exemple recordo les obres de Mossèn Cinto 
Verdaguer a Valldoreix que durant un termini de tres mesos ha pogut 
incidir en la dificultat perquè accedeixin els seus clients, doncs també, 
que es redueixi aquesta taxa. En la moció els hi posàvem dues 
maneres de fer-ho, des del punt de vista tècnic, poden haver-hi d’altres 
maneres -Sr. Joly, vostè ho sap- de revertir la taxa, hem posat aquesta 
taxa perquè sabem que s’està aplicant en d’altres municipis i aquest és 
el nostre sentit. Jo crec que no seran gaires, ni de guals ni de taxes, en 
alguns casos crec que vostès ja ho han fet, no han normativitzat ni amb 
una aplicació a les ordenances fiscals, per exemple segurament ho van 
fer en el pàrquing dels Quatre Cantons, crec recordar, potser no però 
crec que sí, en tot cas el que proposem és que es realitzi, que facin un 
llista i si hi ha algú perfecte i, si no hi ha ningú, també, i per tant en 
suport del comerç sobretot. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Es una 
moción que a mi me parece lógica dado que quien no puede disfrutar 
de un derecho preferente de uso, o quien no disfruta de un servicio, en 
buena lógica debería no cargársele ese coste que lleva aparejado. 
Como consecuencia de esto votaré a favor. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Nosaltres compartim en bona part alguns dels atesos, el que passa és 
que aquest tipus de bonificacions en una situació que no fos com la que 
vivim de crisi doncs no hi hauria cap mena de discussió i ho veuríem 
absolutament factible, però amb uns pressupostos restrictius amb el 
que hem d’intentar que la despesa social sigui el màxim de possible per 
atendre les persones, això vol dir que hem de controlar moltíssim la 
despesa i això vol dir que hem de controlar moltíssim els ingressos. Per 
tant hem de ser molt curosos a l’hora de minvar els ingressos de 
l’Ajuntament. Veiem lògic una minva en la taxa de gual en el seu cas o 
d’altres impostos que hagi representat un perjudici econòmic per alguns 
comerços o pels comerços en general, ara bé, en una situació de crisi 
primar o bonificar la incomoditat que hagi pogut representar el no poder 
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accedir al gual i a més li puc parlar personalment perquè jo visc en un 
carrer d’aquests i he pogut accedir al meu gual perfectament durant 
totes les obres, això sí, amb incomoditat i amb molta pols però crec 
sincerament que aquesta petita incomoditat en un moment com el que 
vivim potser paga la pena de no minvar amb excessives bonificacions 
les arques municipals per tal que puguin anar cap a polítiques 
destinades a les persones i les famílies que realment ho estan passant 
molt malament. Nosaltres evidentment no votarem en contra d’això 
però sí que farem una abstenció. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Nosaltres farem una intervenció positiva, el company Villaseñor 
sap que no votarem favorablement a la seva moció, però entenem que 
aquesta moció parla d’una de les coses que crec que són més 
importants a la ciutat, a banda de l’accés als guals o a banda de l’accés 
a l’habitatge particular des d’un gual, que pot estar bé bonificar o no, 
posa sobre la taula un tema que és el comerç local i com beneficiar-lo, 
com promocionar-lo i com donar suport a aquest comerç. Nosaltres 
creiem que és un tema prou important i que pot afectar d’una manera 
molt interessant al dinamisme econòmic d’una ciutat promoure el 
comerç local i per tant el que li demanaria al grup Socialista és que 
d’alguna manera treballéssim entre tots una fórmula de consens per tal 
de promoure i promocionar aquest comerç local amb mesures que 
puguin bonificar o no, poden ser econòmiques o no, no té per què; per 
exemple crec que el tema de la Taxa de residus potser és precipitat, 
que poden haver-hi altres coses. Per tant jo demanaria que deixessin 
aquesta moció sobre la taula, i en segon lloc iniciar treballs conjunts, de 
consens, per tal de trobar sortides i mesures eficients i òptimes pel 
comerç local. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Villaseñor, nosaltres tampoc 
votarem a favor aquesta moció, i no la votarem a favor no pas perquè 
no tinguem la mateixa preocupació que tenen vostès, a nosaltres ens 
preocupa molt l’impacte de les obres sobre els veïns i d’una forma molt 
especial sobre els comerciants, i m’explico per què faig esment dels 
comerciants d’una manera especial, perquè als veïns al final els hi 
podem garantir l’accés a casa seva cada dia, això no hi haurà 
problema, potser conviure amb la pols i si ens plou amb el fang és una 
cosa absolutament incòmode però l’accés el garantirem cada dia; els 
comerciants és una mica més complicat perquè és cert que a vegades 
les obres segons com es fan canvien els hàbits de la gent, els hàbits de 
mobilitat i això afecta al comerç, i en un moment com l’actual de crisi 
econòmica on també en el comerç local es nota el perjudici de la menor 
disponibilitat de recursos per part de la gent doncs no és qüestió de 
complicar-los-hi encara més la vida i d’una forma innecessària; bé, dit 
això intentarem fer tot el que puguem i tot el que estigui al nostre abast 
perquè les obres que es van desenvolupant a la ciutat i que es 
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desenvoluparan en els propers mesos perjudiquin el menys possible a 
tots els col·lectius que fan ús de la ciutat. 
 
 Votarem en contra perquè com ha dit un portantveu té lògica que 
quan deixes de prestar un servei pel qual cobres si el deixes de prestar 
no cobris per aquest servei, però és que no deixarem de prestar cap 
servei, les escombraries dels comerciants es continuaran recollint, per 
tant bonificar la Taxa de recollida d’escombraries quan el servei el 
prestes no crec que sigui gaire raonable, tothom podrà entrar en els 
seus pàrquings, per tant deixar de cobrar la taxa de guals quan 
garanteixes a la gent que podrà entrar en els seus pàrquings doncs 
tampoc és gaire raonable, potser hi haurà un dia que no podran entrar, 
potser seran dos o tres dies, perquè a vegades el desenvolupament de 
les obres obliga a fer-ho així però seran dates molt puntuals i sempre 
intentarem trobar solucions que siguin escaients a les necessitats de 
les persones. 
 
 Li donaré dos arguments més, la setmana passada i l’anterior 
hem tingut reunions en aquesta sala amb comerciants primer i després 
amb veïns de Doctor Murillo / Villà, que és l’obra que tindrà més 
impacte a la ciutat i que realitzarem en els propers mesos, 
començarem d’aquí a molts pocs dies i és una obra de vianantització i 
recordo una persona que estava asseguda allà i que és veí de Sant 
Cugat i que és arquitecte municipal d’un municipi vallesà, i quan vam 
acabar la reunió estàvem el Sr. Romero, la Sra. Conesa, la Sra. Subirà, 
tècnics, i va venir aquí i em va dir: “quina diferència d’estar allà que 
estar aquí”, i jo li vaig dir que no havia anat tan malament la reunió i em 
va dir: “sí, vosaltres no, però és que nosaltres per a fer les obres de 
remodelació del centre urbà li cobrem el 90% als veïns, i el 10% el 
paga l’Ajuntament; la ciutat de Terrassa, amb la qual ens vam 
emmirallar per a fer el Pla del centre cobra el 33% als veïns, 33% als 
comerciants i 33% paga l’Ajuntament; a Sant Cugat ho paga el 100% 
l’Ajuntament, és veritat que ens espavilem després per buscar 
subvencions i una part ens ve subvencionat per altres administracions. 
Per tant, ja que no paguen res els veïns si encara a sobre els hem de 
bonificar no sembla gaire raonable. 
 
 L’última argumentació, en una reunió de veïns va venir una noia 
veïna del carrer Doctor Murillo i em va dir que estava encantada perquè 
sabia de la revalorització de la seva finca per aquestes obres; doncs 
això també genera una plusvàlua pels veïns, i és una plusvàlua que la 
patrimonialitzaran ells, que després no ens vindrà res a la ciutat. Per 
tant hem de mirar de fer les coses com més bé sapiguem, posar-nos a 
disposició de la gent i intentar resoldre tots els problemes que es 
plantegin i sobretot mirar que les obres vagin bé i ràpides. 
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 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Jo crec Sr. Alcalde que vostè ha estat molt hàbil en 
parlar d’altres coses que no deia la moció, vostè ha parlat del procés 
d’urbanització del casc urbà d’un municipi i ha parlat d’altres situacions 
que no tenien res a veure, bé, cadascú fa el debat on creu. La propera 
vegada que faci una moció miraré de fer-la més ambiciosa perquè era 
una cosa tan, tan concreta que no parlava d’això. Nosaltres simplement 
dèiem que és una qüestió jo crec de sentit comú i en alguns 
ajuntaments hi ha hagut impugnacions al respecte, si vostè no pot 
entrar al gual no ha de pagar la taxa, miri que fàcil, per què?, perquè no 
pot passar per la vorera, per tant no pot entrar el cotxe, ja està, no té 
més, que això passa moltes vegades?, i què, i si passa?, doncs per 
tant el que volíem era recollir-ho. 
 
 Pel que fa a la Taxa d’Escombraries, estic d’acord amb vostè Sr. 
Alcalde que el servei es continua prestant; que es podien trobar altres 
formules com una reducció de l’IBI, que es podien trobar altres 
formules com una subvenció destinada a la Federació de Comerciants 
que pogués revertir en aquells comerços que han patit alguna 
disminució de la clientela, etc., etc., això es pot trobar; l’esperit de la 
moció no és que es faci de determinada manera, li he posat així perquè 
això es fa a Granollers, nosaltres en podem saber molt o poc però 
bàsicament hi ha un concepte en ciència política que es diu 
“benchmarking” que és copiar-se, doncs hem copiat el que es fa a 
altres ajuntaments, i si altres ajuntaments ho fan és perquè segurament 
es pot fer. Jo crec que tenim una oportunitat, Sr. Alcalde i Sr. Joly, 
queden 15 dies fins a la presentació de les al·legacions a les 
ordenances fiscals, avui vostès votaran en contra i aquesta moció 
quedarà rebutjada, però tenim 15 dies per posar-nos d’acord si vostès 
volen sobre de quina manera ho volem fer, nosaltres esmerçarem tot el 
nostre esforç perquè els comerciants no vegin imputades determinades 
obres a la seva caixa i també perquè aquells ciutadans que no puguin 
entrar al gual no paguin. 
 
 Respecte al company d’Esquerra Republicana entenc el seu 
posicionament, sàpiga per això que el seu argument de que estem en 
una època de crisi és un argument traspassable a qualsevol acció, des 
d’un viatge a Boston a una pancarta, i aquí segurament estem parlant 
de taxes i no crec que fossin més de 1.000 €, és allò de que de la 
petitesa a la grandària, de l’anècdota a la categoria hi ha un pas, per 
tant mantenim la moció amb l’esperit de consensuar-la de cara a les 
ordenances fiscals. 
 
 Per últim agrair als grups que sí que donaran suport. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
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Vots a favor:       5 (PSC, PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra: 13 (CiU) 
Abstencions:      5 (ICV-EUiA i ERC) 
 
 9.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CiU AMB 
ESMENES D’ICV-EUiA SOBRE L’AUGMENT DE L’IVA. 
 
 Atès que l’anunci per part del Govern de l’Estat d’augment de dos 
punts de l’IVA a partir del mes de juliol de 2010 i de forma permanent 
en el futur, perjudicarà no només a les famílies i les empreses, sinó 
també a les administracions locals.  
 
 Atès que aquest augment pot suposar una disminució del consum 
per part dels ciutadans, agreujant la crisi econòmica que es pateix en 
aquests moments.   
 
 Atès que des de la perspectiva institucional, el fet que 
l’Ajuntament sigui considerat com un consumidor final, dóna com a 
resultat que no puguem deduir-nos l’IVA suportat, tant dels serveis, 
productes i obres que la nostra corporació local contracta.  
 
 Atès que si fem el càlcul, prenent com a referència l’execució del 
pressupost del 2008, l’increment de la despesa per a l’Ajuntament, 
aplicant l’augment de l’IVA del 16% al 18% dóna un resultat de més 
d’un milió d’euros. 
 
 Atès que aquest augment de l’IVA comportarà un augment de la 
despesa corrent dels ajuntaments i una major dificultat per a realitzar 
inversions. 
 
 Atès que tots els ajuntaments de Catalunya tenen en aquests 
moments greus problemes financers, fruit del descens en els ingressos 
i la manca d’un nou model de finançament local que doni una bona 
resposta a les competències i als serveis que actualment estan 
desenvolupant. 
 
 Atès que existeix una reivindicació històrica del municipalisme 
català per a que les administracions locals no estiguin subjectes al 
pagament de l’IVA. 
 
 Demanem:  
 
 Primer.- Que el Govern de l’Estat no faci efectiu aquest augment 
de l’IVA que perjudica greument famílies, empreses i institucions locals.  
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 Segon.- Instem al Govern de l’Estat que efectuï tots el tràmits 
necessaris per tal de retornar l’IVA de totes les inversions municipals, 
incloses les del FEIL, per destinar-lo a noves inversions prioritàries que, 
hores d’ara, no es poden plantejar per la davallada dels ingressos 
ordinaris. 
 
 Tercer.- Que aquest acord es faci arribar al President del Govern 
espanyol, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: En aquest cas estem parlant d’imports 
considerables, no de poca cosa. Evidentment aquesta moció és 
conseqüència de l’anunci fet pel Govern de l’Estat d’augmentar dos 
punts l’IVA a partir de juliol de 2010 i de forma permanent en el futur, 
això perjudicarà no només a les famílies i a les empreses -les 
perjudicarà i molt, i més en una situació com la que estem i aquesta 
situació ens preocupa i molt-, sinó també a les administracions 
públiques. 
 
 Des del nostre punt de vista pujar els impostos en plena crisi és 
un error, els països que ja s’estan recuperant han fet just el contrari, 
potser fora bo que aquí també els haguéssim copiat i ens aniria un pèl 
millor. La pujada d’impostos perjudicarà a famílies, com he dit, 
empreses i també a l’administració amb menys consum, menys inversió 
i menys estalvi. L’únic que s’aconseguirà amb aquesta mesura és 
allargar la crisi a casa nostra. No servirà per a fer polítiques socials 
com han dit alguns sinó per compensar la disbauxa pressupostària del 
Govern de l’Estat. Convergència i Unió aposta per una baixa selectiva 
d’impostos, disminució de l’Impost de Societats, supressió de l’Impost 
de Successions, disminució temporal de les cotitzacions socials a les 
petites i mitjanes empreses. Tots els ajuntaments tenim en aquest 
moment en menor o major mesura greus problemes financers fruit del 
descens dels ingressos i la manca d’un nou model de finançament local 
que doni una bona resposta a les competències i als serveis que 
actualment estem desenvolupant. Tal com diu la moció si fem el càlcul i 
prenem com a referència l’execució del pressupost del 2008 
l’Ajuntament aplicant l’increment de l’IVA del 16 al 18 ens donarà un 
resultat de que això ens costarà més d’un milió d’euros i en la situació 
amb que estem no crec que hi hagi cap ajuntament que s’ho pugui 
permetre.  
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 És per tot això que hem presentat aquesta moció  amb el suport 
d’Iniciativa per Catalunya i amb unes esmenes que han estat 
acceptades per part de Convergència i Unió. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: El Partit Popular votarà a favor d’aquesta moció entre 
altres coses perquè considerem que aquesta pujada que pretén el 
Govern central és fora de lloc perquè repercutirà fonamentalment a les 
famílies i a les famílies mitjanes sobretot donat el cas que aquesta 
pujada de més d’un 2% d’aquests impostos suposarà que a part de que 
no hi hagi augments salarials suposarà un increment de despesa amb 
el 2% de l’Impost de l’IVA i per altra banda això comportarà que per 
part de molts consumidors i això no ho dic jo sinó que ho han dit des 
del Departament d’Economia i d’Hisenda, hi haurà moltes persones que 
intentaran fer frau fiscal en el sentit d’intentar potenciar i treballar en 
negre. Per altra banda això suposarà una merma important cap a les 
arques municipals donat el cas que com molt bé ha dit el Sr. Recasens 
dos punts que ens puguin pujar l’IVA repercutirà moltíssim amb la 
despesa municipal que podem tenir i per altra banda Sr. Recasens 
benvinguts a la proposta que havíem fet en el seu moment el Partit 
Popular i ens van dir que no sabien si la podíem tirar endavant o no, 
que demanàvem el retorn de les obres del FEIL i se’ns va dir que no 
era possible, que no era legal, veig que ara ja és legal, ens 
congratulem de que hagin posat també que l’IVA de les obres FEIL 
retornin cap a les administracions locals donat el cas que és un import 
molt important. Des del Partit Popular saben vostès perfectament que 
nosaltres ens basem en que els impostos que s’han de pagar han de 
ser justos i que quan menys impost repercuteixis cap a les famílies més 
es recapta en el sentit que quan menys els gravis la gent paga més 
gustosament un impost que no pas quan els graves moltíssim. 
 
 Res més, recolzarem la moció de vostès i espero que en el 
Parlament de Madrid finalment el Govern central del Sr. Rodríguez 
Zapatero posi seny i retiri aquesta proposta dins dels Pressupostos 
Generals de l’Estat. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Aquesta moció té molt a veure amb el suport i el nucli central del que 
són els Pressupostos Generals de l’Estat que s’han de debatre en el 
Congrés espanyol. Esquerra Republicana en aquests pressupostos ha 
mostrat claríssimament el seu posicionament contrari per una sèrie 
d’arguments que s’han dit aquí, unes argumentacions que van en la 
línia de que es penalitza a les classes mitjanes i a la petita i mitjana 
empresa, que són el veritable motor del país però curiosament amb el 
discurs que he sentit de Convergència i Unió i Partit Popular s’han 
deixat uns elements per a nosaltres importantíssims, vostès han parlat 
bàsicament de la seva obsessió que és la baixada d’impostos però 
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s’han oblidat de dir que aquests pressupostos -curiosament d’un partit 
que es diu d’esquerres- castiguen bàsicament les rendes del treball i no 
les rendes del capital. Aquests pressupostos a més es fonamenten 
amb el més fàcil que és pujar l’IVA i aquí s’acaba la història i no 
afronten així les reformes estructurals que l’Estat necessita, i quines 
reformes necessita l’Estat?, quin és el problema principal de l’economia 
espanyola?, doncs no ha sortit aquí i nosaltres els hi direm, és el frau 
fiscal i l’economia submergida; segons un estudi fet un parell de mesos 
per la PIMEC l’economia submergida a l’Estat espanyol representa el 
23% del producte interior brut, 10 punts per sobre la mitjana de països 
de la Unió Europea, quan algú i des d’alguns fòrums i alguns debats de 
la dreta es pregunten com és que l’Estat espanyol està amb més atur, 
trigarà més en sortir de la crisi?, no és ben bé per culpa del Zapatero, 
perquè sembla increïble però no tot és culpa del Sr. Zapatero, sinó 
culpa d’un sistema que permet l’especulació i d’un sistema que ha 
permès sectors d’impunitat fiscal en molts territoris, en aquest mateix 
estudi s’apunta que si l’economia submergida baixés 10 punts tan sols 
això crearia 2 milions i mig de llocs de treball. Aquest és un aspecte a 
aprofundir que nosaltres convidem a fer-ho. Dóna també una altra sèrie 
de dades interessants respecte a qui són els actors principals d’aquest 
frau fiscal i d’aquesta opacitat amb l’economia. Per una banda aquest 
mateix estudi ens explica que 59.110 persones declaraven un patrimoni 
net d’entre 1 i 10 milions d’euros; només 727 persones declaraven un 
patrimoni superior als 10 milions d’euros. Tot i així segons l’estudi del 
Banif hi ha 4.543 persones amb un patrimoni superior a 10 milions 
d’euros, i amb aquest mateix estudi l’Impost de Societats segons el 
col·lectiu de tècnics del Ministeri d’Economia i Hisenda, s’ha detectat 
que el 95,85% de les empreses que facturen entre 1,6 i 8 milions 
d’euros, que a l’Estat espanyol són 57.700, escapen anualment al pla 
antifrau, això afegit a que l’Estat espanyol és l’Estat amb menys 
Inspectors d’Hisenda per habitant doncs ens composa la fotografia d’un 
dèficit fiscal i d’un dèficit d’ingressos que lògicament la poca imaginació 
-això sí- del Govern Zapatero fa que vagin al més fàcil i pugin l’IVA. Per 
tot això nosaltres donarem suport a aquesta moció tot esperant que 
aquestes reflexions arribin a on han d’arribar. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Jo vull començar la meva intervenció dient que els impostos fan 
falta, els impostos són necessaris si volem afrontar despeses com la 
política social, com l’ensenyament, com un espai de salut en 
condicions, no valen algunes argumentacions que diuen que això dels 
impostos és una camama, no, els impostos calen, però quins impostos 
són els que hem de pujar?, jo crec fermament que el Govern central de 
Madrid, del Congrés de Diputats de Madrid, s’ha equivocat d’estratègia, 
ha apujat l’IVA, i l’IVA què és?, l’impost indirecte per definició del 
sistema fiscal espanyol, i el primer curs d’Hisenda Pública diu que no hi 
ha res més injust que pujar un impost indirecte perquè estàs inferint 
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tota la pressió fiscal a tothom per igual. Nosaltres estem per una 
reforma fiscal que realment gravi a la gent que més té, aquest tema ja 
el vam parlar en l’últim Ple i ja sap el Sr. Joly que segons ell el meu és 
un món ideal però no va així, és un món que és possible i que ha de 
ser així. Els impostos han de ser progressius, per què?, precisament 
per això, perquè paguin els qui més tenen, no pot ser i permeti’m una 
mica de demagògia -ja aviso, és demagògia-, no pot ser que el Sr. 
Christiano Ronaldo tributi el mateix que molta gent de la que està aquí 
asseguda, això no pot ser, aquest senyor tributa un 26% del que cobra, 
no pot ser, és un senyor que cobra 12 milions d’euros em penso, no és 
de rebut, i per tant no entenem aquesta reforma fiscal, crec que el 
Govern espanyol el que ha de fer és una reforma fiscal progressiva i 
que persegueixi el frau i la fuga de capitals. 
 
 Tenim l’altra banda que és el finançament local, és evident que els 
municipis, que els ajuntaments, que les administracions locals, tenen 
un problema greu de finançament i un problema greu per assolir els 
serveis que ha de donar a la comunitat. El dos FEILs del Govern de 
Zapatero crec que són dos “parches”, jo crec que cal una reforma en 
profunditat, igual que hi ha hagut un sistema de finançament 
autonòmic, jo crec que cal un replantejament del sistema de 
finançament local. Per altra banda jo també volia recordar a algun grup 
que hi ha en aquesta taula que gràcies a aquest grup, el Partit Popular, 
que es va carregar l’IAE tal com s’entenia abans i que era la font 
d’ingressos principal dels ajuntaments, se’l va carregar, va deixar sense 
finançament als ajuntaments i, ara com es troben els ajuntaments?, 
doncs que no poden fer front a una situació econòmica complicada i 
que no poden donar resposta a aquella ciutadania que ho necessita. És 
per això que com podeu veure és molt diferent als motius expressats 
pel grup del Partit Popular i el grup de Convergència i Unió que el grup 
d’Iniciativa per Catalunya votarà favorablement aquesta moció. 
 
 Per altra banda volia dir l’esmena que ha introduït el nostre grup 
que és en el segon acord: Instem al Govern de l’Estat que efectuï tots 
els tràmits necessaris per tal de retornar l’IVA de totes les inversions 
municipals, incloses les del FEIL, per destinar-lo a noves inversions 
prioritàries que, hores d’ara, no es poden plantejar per la davallada dels 
ingressos ordinaris. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Sobre la idoneïtat o no de les mocions, jo crec que 
aquesta moció presentada pel grup de Convergència i Unió sí que és 
idònia perquè aquesta moció amb el que ens converteix avui aquí en el 
Ple municipal és en el Congrés dels Diputats i evidentment estem en el 
marc d’un debat pressupostari allà mateix. No deixa de tenir gràcia que 
des de l’oposició haguem de fer de govern però bé, per això també 
estem. En qualsevol cas Sr. Recasens vostè ha dit que una de les 
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prioritats del seu grup és baixar els impostos, li recordo que el rebut de 
l’IBI pujarà el 8%, per tant determinades incongruències segurament 
tothom però sempre n’hi ha alguna. 
 
 Aquesta moció té tres potes, ho han descrit els diferents 
companys, la primera seria els temes de fiscalitat i parlen dels 
pressupostos del Zapatero, que seria la primera fase; la segona seria el 
finançament local; i la tercera -al menys per a nosaltres- el pressupost 
de l’Ajuntament de Sant Cugat i les seves dificultats que entenc que és 
part del motiu d’aquesta moció. 
 
 Jo no entraré ara amb dades comparatives amb diferents Estats 
europeus perquè crec que no em toca perquè jo sóc regidor d’aquest 
ajuntament. En qualsevol cas quan, senyors de Convergència i Unió, 
vostès van investir al Sr. Aznar i van votar els pressupostos del Partit 
Popular la pressió fiscal era del 34,5%, ara és del 32,8%, això de la 
memòria té el que té també. 
 
 Recordem també que l’IVA de l’Estat espanyol és més reduït que 
altres països, no entrarem en el reduït o supereduït, jo crec que això ja 
ho sabem. Certament a ningú li agrada que li pugin impostos, i a mi i al 
nostre grup tampoc, evidentment. En alguns casos creiem que són 
millorables les reformes que s’estan apuntant, creiem que és millorable 
el temps amb el que es fa i l’escenari de fins el mes de juny però 
creiem també que s’ha de donar suport en un moment de crisi a aquells 
ciutadans que perden les seves prestacions i per tant que s’han de tirar 
endavant aquestes polítiques socials. 
 
 Respecte el finançament local, suposo que el Sr. Recoder 
recordarà el manifest unitari de les associacions municipalistes 
realitzades a final d’octubre o novembre del 2008. Vostè sap que en 
aquest text es van fer una sèrie de propostes unitàries del conjunt de 
les associacions i per tant entenc del conjunt dels alcaldes, nosaltres 
estem en aquell principi i per tant també ho volem deixar aquí a sobre. 
 
 S’ha tancat el finançament autonòmic, ara cal tancar el 
finançament local que és el que creiem, no un pegat com aquest, 
podem estar d’acord o no, ara cal tancar el finançament local. Com 
vostès saben els ajuntaments estem, tots, realitzant una sèrie de 
serveis que teòricament no ens corresponen però que la ciutadania ens 
demana, escoles bressol per exemple, jo crec que no hauria de ser una 
competència o com a mínim no ho haurien de pagar els ajuntaments, 
són qüestions a parlar-ne, però també cal que els ajuntaments siguin 
eficaços i eficients. Recordo un ajuntament que es diu Roda, no de Ter, 
que té un percentatge del 126% de l’endeutament i 170 treballadors 
amb 6.000 habitants, i això no pot ser. En aquest sentit el nostre grup 
dóna suport a l’opinió de les associacions municipalistes respecte a la 
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reversió de part de l’IVA de les infraestructures en reinversió local, la 
frase és aquesta, no és una altra, és aquesta. Vostès no han volgut 
consensuar la moció amb nosaltres, suposo que hauríem arribat a 
determinats acords sobre què posar en la moció, el nostre sempre seria 
el suport a allò que ja hem dit, amb la Federació de Municipis, amb 
l’Associació de Municipis. En qualsevol cas els hi dic quin és el nostre 
posicionament respecte el finançament local, nosaltres votarem en 
contra però que quedi en l’acta del llibre de sessions del Congrés dels 
Diputats. 
 
 El nou finançament local és inajornable, calen mesures d’urgència 
que garanteixin l’estabilitat pressupostària dels ajuntaments. Entenem 
que els ERO (expedients de regulació d’ocupació) no és la solució per 
la banda de la despesa, abans poden haver-hi moltes altres com una 
major eficiència i racionalització dels recursos. Donem suport a que un 
15% del nou FEIL es pugui destinar a Educació i Serveis Socials en 
quant a Pressupost ordinari; creiem però que aquesta xifra hauria de 
créixer. Cal estudiar la condonació lligada a la bona gestió municipal 
dels deutes municipals amb l’Estat en referència a les liquidacions dels 
anys anteriors sobre participació dels ingressos de l’Estat. Creiem que 
cal augmentar la capacitat d’endeutament dels ajuntaments modificant 
la Llei d’Estabilitat Pressupostària, la possibilitat de crear un fons per 
invertir en els municipis el percentatge de l’IBI que grava les inversions i 
serveis públics que fan els ajuntaments, per exemple com passa a 
França. Jo crec que ha quedat ben clar quin és el nostre posicionament 
en aquest sentit, d’altra banda jo crec que també és interessant Sr. 
Recasens que no solament parlem de fora, parlem de dins, parlem de 
gestió, parlem d’eficàcia i parlem d’eficiència; vostès reclamen diferents 
situacions, em repetiré a altres plens, el que passa és que hi ha gent 
que no ve habitualment, però els hi recordaré que en un punt d’aquí a 
una estona pagarem 400.000 € d’una sentència judicial; els hi 
recordaré que durant una sèrie d’anys pagarem 4 milions d’euros per 
una sèrie de factures al calaix destinades a un concessionari de 
recollida de residus urbans; els hi recordaré que s’han tornat més d’un 
milió d’euros en sentències d’urbanitzacions de la Floresta i Mira-sol; i 
els hi recordaré que hem perdut 8 milions d’euros en recaptació quan hi 
havia l’Impulsis; també els hi recordaré que hi ha una espasa de 
Damocles de 6 milions d’euros sobre un habitatge fora de norma amb 
llicència municipal donada a la Costa del Golf. Jo crec que a part de 
demanar altres coses també s’han d’exigir vostès algunes altres coses, 
també és una qüestió de mètode Sr. Recasens, el Govern de l’Estat 
equivocadament o no, vostès diran que no, durant el 2009 a Sant 
Cugat s’han invertit una sèrie de diners amb el FEIL, aquell que algú 
anomena Fons Zapatero, 13 milions i escaig, jo crec que és la major 
inversió que s’ha realitzat mai, vostès diran que no estan d’acord, a 
nosaltres ens sembla molt positiu, l’any que ve hi haurà crec un 60%, 
que seran 7 o 8 milions, això és un percentatge altíssim sobre el 
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Pressupost d’Inversions de l’Ajuntament de Sant Cugat, llavors no val 
fer trampes al solitari, dir que s’han de tornar els diners d’allò que t’han 
donat, jo li dono a vostè 100 però li dic que m’ha de tornar 10 no vol dir 
que m’hagi de tornar 10 dels seus diners sinó d’allò que jo li he donat, 
oi que és de sentit comú?, doncs això també passa, per tant 13,6 més 
8 en dos anys mai havia hagut una transferència de fons de l’Estat cap 
el municipalisme. Nosaltres creiem certament que segurament és un 
pegat i això li reconec Sr. Calderón, crec que aquests diners han d’anar 
a dintre d’un paquet de finançament local que hem d’abordar tots els 
municipis al més aviat possible, el nostre vot serà negatiu però els hi 
prego que llegeixin tot el que hem dit, sobretot en el tema del 
finançament local. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Tot i que la temptació d’entrar en alguns 
aspectes del que ha comentat és gran només dir-li dues coses, que el 
FEIL és un pedaç ho diu gairebé tothom, que el FEIL serveix per 
amagar la manca de finançament de les administracions locals i per 
endarrerir-ho ho admet pràcticament tothom. Vostè ha demanat que 
constés en acta que proclamava solemnement que era un objectiu 
prioritari -m’imagino que parlava en nom del seu partit, com a militant 
del Partit Socialista- resoldre el finançament local. Nosaltres portem 
molts anys esperant-lo, esperem que aquesta vegada li facin cas i que 
molt aviat puguem donar amb garanties tots aquests serveis que 
donem els que ens toquen i els que no ens toquen, amb bones 
situacions i amb males situacions i per tant que d’aquí a pocs dies això 
puguem fer-ho amb la tranquil·litat que tenim els recursos per fer-ho. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, REGIDOR DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: Portem molts anys, tants com 23 i tants 
com els pressupostos que vostès van votar al Govern Aznar i no van 
aconseguir que hi hagués un trist pegat del FEIL de 13,6 milions 
d’euros per la nostra ciutat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      20 (CiU, ICV-EUiA, ERC, PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:    3 (PSC) 
Abstencions:        0 
 
 10.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CiU, PSC I 
ICV-EUiA PER TAL QUE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DONI 
SUPORT AL PROCÉS PER DECLARAR NUL EL CONSELL DE 
GUERRA CONTRA EL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS. 
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 Lluís Companys i Jover va néixer el 21 de juny de 1882 a Tarròs 
(Tornabous, comarca d’Urgell). El 1900 participà en la fundació de 
l’Associació Escolar Republicana, sent-ne membre de la junta en 
qualitat de vocal de la Facultat de Dret. 
  
 El 1906, arran de la crema per part dels militars dels diaris "Cu-
Cut!" i "La Veu de Catalunya" i l’aprovació de la Llei de Jurisdiccions, 
Companys participà en la creació de la Solidaritat Catalana. Tot i els 
èxits electorals inicials, el 1911 Companys s’adherí a la Unió Federal 
Nacionalista Republicana, una organització que va durar poc, fet que 
comportà la dispersió dels republicans i catalanistes d’esquerra.  
 
 Cal destacar que dos anys abans, el 1909, arran de la repressió 
de la Setmana Tràgica, Companys ja havia sofert la primera detenció 
policial d’un total de quinze i que aleshores fou ja qualificat com a 
"individuo peligroso" a qui caldria "hacerle la vida imposible".  
 
 L’abril del 1917 es constituí una nova agrupació política: el Partit 
Republicà Català, del qual Companys en fou regidor de l’Ajuntament de 
Barcelona. Des d’aquest càrrec municipal formà part de la comissió que 
intentà obtenir del govern de Madrid una intervenció positiva respecte 
els conflictes obrers del 1919; la qual cosa li comportà una nova 
detenció el novembre del 1920, juntament amb d’altres sindicalistes 
com Salvador Seguí i Martí Barrera. Companys fou deportat al castell 
de la Mola (Maó) i quan Francesc Layret es disposava a assumir-ne la 
defensa com a advocat aquest fou assassinat. Companys substituí 
Layret en l’escó de diputat que aquest havia deixat vacant com a 
conseqüència del seu assassinat i hagué d’ésser alliberat. Poc després, 
va fundar la Unió de Rabassaires i el 1923 fou reelegit com a diputat.  
 
 Durant la Dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930), 
malgrat els obstacles imposats pel govern espanyol, Companys actuà 
com a advocat defensor de la Unió de Rabassaires i formà part dels 
comitès dels partits catalans que dirigiren l'oposició política.  
  
 El març del 1931 participà en la Conferència d'Esquerres, a partir 
de la qual es formà Esquerra Republicana de Catalunya. El 12 d'abril 
de 1931 fou elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona per ERC. En 
les eleccions legislatives del novembre del 1933 va ésser elegit Diputat 
per la ciutat de Barcelona. Amb la mort sobtada de Francesc Macià, el 
25 de desembre és proposat per succeir-lo com a president de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
 El 6 d’octubre de 1934 Companys proclamà "l’Estat Català dins la 
República Federal Espanyola". El govern de la Generalitat fou detingut 
en ple i condemnat a trenta anys de reclusió. A més l’Estatut quedà 
suspès indefinidament.  
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 Arran de les eleccions generals a Corts del 16 de febrer de 1936, 
Companys fou elegit diputat pel Front d’Esquerres i en resultar-ne 
guanyador el Front Popular, Companys fou alliberat i des de l’1 de març 
ocupà novament el càrrec de President de la Generalitat. 
 
 En produir-se el cop d’estat el 19 de juliol de 1936, Companys 
s’instal·là al despatx del cap de serveis de policia de Catalunya i 
treballà activament en la resistència de Barcelona fins a fer-lo 
fracassar. 
  
 Arran de l’ocupació de Catalunya per les tropes franquistes, 
Companys s’exilià a l’Estat francès el dia 5 de febrer de 1939. Detingut 
pels serveis secrets nazis, la Gestapo, el dia 13 d’agost de 1940, el nou 
govern espanyol en demanà l’extradició, la qual es materialitzà el dia 29 
d’agost del mateix any, data que la Gestapo el lliurà a la Guàrdia Civil al 
pont internacional d’Hendaia, al País Basc; immediatament fou 
traslladat a Madrid i el 3 d’octubre fou enviat a Barcelona per ésser 
jutjat en consell de guerra. Així, el dilluns 14 d’octubre de 1940 es 
constituí el tribunal militar reunit en consell de guerra sumaríssim. La 
sentència, basada en la consideració que Companys havia comès el 
delicte d’adhesió a la rebel·lió militar, no fou altra que la ja esperada: la 
condemna a la pena de mort, l’execució de la qual fou complerta 
immediatament, a la matinada del dimarts 15 d’octubre. 
  
 Exposició de motius: 
 
 ATÈS que la figura de Lluís Companys i Jover és cabdal en la 
història i l’esdevenir de Catalunya. 
 
 ATÈS que la relació de Companys amb Sant Cugat està 
acreditada pels següents fets: exercí d’advocat dels rabassaires 
santcugatencs, visità com a President en diverses ocasions el camp 
d’entrenament militar situat a on avui hi ha el Golf i reinstaurà la 
democràcia intervenint i forçant la repetició de les primeres eleccions 
municipals de la Segona República a Sant Cugat, que estaven sota 
sospites fundades de tupinada. 
 
 ATÈS que el règim franquista sorgí d’un cop d’estat militar i que, 
per tant, des d’una òptica democràtica cal entendre els seus actes com 
il·legals i il·legítims. 
 
 ATÈS que és insòlit que després de més de 30 anys de transició 
democràtica segueixin vigents decisions de la legalitat franquista. 
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 ATÈS que el propi govern espanyol ha entregat a la família de 
Companys un document de reparació i reconeixement parcial de la 
seva figura, malgrat que aquest hauria d’haver arribat abans i fer-se 
extensiu a totes les víctimes del franquisme. 
 
 ATÈS que la Generalitat de Catalunya ha demanat al Tribunal 
Suprem l’anul·lació del procés contra Companys. 
 
 Per tot això es proposa que aquest Ple acordi: 
 
 PRIMER, reiterar la condemna d’aquest Consistori al franquisme i 
al cop d’estat del 18 de juliol de 1936. 
 
 SEGON, reiterar el reconeixement de la figura del President Lluís 
Companys i Jover i de totes les víctimes del franquisme. 
 
 TERCER, donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes les 
gestions que dugui a terme per tal d’aconseguir la nul·litat del Consell 
de Guerra contra el President Lluís Companys. 
 
 QUART, traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la néta de Lluís Companys 
-la Sra. Maria Lluïsa Gally-. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Agrair a la resta de grups la inclusió en aquesta moció. El subcomitè 
del Consell de Seguretat de les Nacions Unides de l’any 1946 per crims 
de guerra va arribar a les següents conclusions, en origen, natura, 
estructura i conducta general el règim franquista és un règim feixista, 
seguint les pautes i establert àmpliament com resultat de l’ajuda rebuda 
de l’Alemanya nazi de Hitler i la Itàlia feixista de Mussolini. La 
correspondència intercanviada entre Hitler, Franco i Mussolini junt amb 
d’altres documents capturats als alemanys constitueixen una evidència 
contra Franco del mateix tipus que les presentades en els judicis de 
Nuremberg contra els criminals de guerra nazis. 
 
 El 13 d’agost de l’any 1940 es va detenir al President Lluís 
Companys gràcies a un pacte entre el Ministre d’Assumptes Exteriors i 
President de la Falange, Serrano Suñer, i el Ministre d’Exteriors 
alemany, Ribbentrop. En el mateix pacte van acceptar que 10.000 
republicans, catalans i espanyols, passessin a formar part dels 
presoners dels camps nazis. Von Ribbentrop va ser jutjat i condemnat 
en el Tribunal de Nuremberg. Serrano Súñer va morir l’1 de setembre 
del 2003 tranquil·lament al seu domicili de Madrid. Aquesta és la 
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diferència entre una democràcia, l’alemanya, i una altra cosa. Aquest 
és l’estat de coses que ens duu a presentar aquesta moció que 
representa una situació per a nosaltres i estic segur que també per a la 
resta de catalans demòcrates insostenible. Llegeixo l’exposició de 
motius. 
 
 (En aquests moments el regidor Sr. Grangé dóna lectura a 
l’exposició de motius de l’anterior moció). 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Aquesta setmana assistíem a un acte amb una extraordinària 
significació, no es tracta d’una qüestió purament simbòlica, ni molt 
menys, ans el contrari, es tracta d’un acte carregat de valor polític i 
democràtic, en un doble sentit. En primer lloc perquè per primera 
vegada en un document oficial de l’Estat es rebutja i es condemna 
l’execució del President Companys, així com el Consell de Guerra que 
el va fer possible, i es proclama de manera pública i solemne la 
injustícia que es va cometre i la plena dignitat que sempre ha ostentat 
com a President democràtic executat pel feixisme. Com a poble de 
Catalunya i amb el Govern al capdavant no podíem permetre que 
aquells fets quedessin ignorats o en l’oblit, això hauria representat una 
victòria pòstuma de Franco. D’aquesta forma en canvi es fa honor a la 
víctima, al President Companys, i a la història de la lluita per la 
democràcia al nostre país i es posa llum de forma notòria sobre el 
significat que van tenir aquells fets que fou un atac del feixisme a la 
democràcia, com ho va ser el cop d’estat de Franco i tota la Guerra 
Civil, i com ho seria després l’agressió nazi i feixista a tot Europa. 
 
 Aquest 2009 fa 70 anys de la fi de la Guerra Civil i amb ella de 
l’inici del gran i llarg exili que van patir milers de catalans i catalanes, el 
més massiu que mai s’ha viscut al nostre país, i també l’inici de la 
terrible repressió franquista de qualsevol idea que recordés a 
democràcia, llibertat o drets nacionals a Catalunya, i de qualsevol 
persona que s’atrevís a defensar-les. Així és, la majoria de represaliats 
no ho van ser per allò que havien fet sinó pel que representaven, per 
tenir uns ideals i unes propostes socials antagòniques a les del 
feixisme. La repressió tenia uns clars objectius polítics i socials, 
eliminar l’oposició democràtica, i es va dur a terme de manera 
sistemàtica i fins els seus darrers dies. Per això la veritat d’aquella 
repressió no s’ha de quedar en el cercle més íntim sinó que ha de ser 
reconeguda oficialment i públicament, elevant així la seva validesa al 
conjunt de la societat i el dret a la veritat comporta al seu torn un deure 
de memòria per part de les Institucions públiques, doncs per qualsevol 
poble el coneixement de la història de la seva opressió forma part del 
seu propi patrimoni i com a tal ha de ser preservat. 
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 En segon lloc, en l’actualitat, amb una democràcia consolidada, 
no tenia cap sentit mantenir el silenci, fer-ho significaria ser còmplice 
d’aquells crims i perpetuar la injustícia que es va cometre, i com a 
ciutadans i ciutadanes quasi 70 anys després no hi ha una altra forma 
d’expressar la fidelitat als assassinats que recordant-los, és a dir, 
reconeixent la vigència de la injustícia que se’ls va fer. Així doncs l’acte 
viscut aquesta setmana suposa també una contribució a tancar ferides 
perquè afrontar i assumir els horrors i crims del passat és una 
característica pròpia de democràcies madures, quina major mostra de 
reconciliació i de confiança que ser capaç d’assumir el passat dolorós i 
prendre mesures per subsanar aquells errors, i al mateix temps assumir 
un compromís col·lectiu amb la justícia i la democràcia en el present. 
 
 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
En primer lloc mostrar la nostra satisfacció per l’acord en Junta de 
Portaveus de presentar aquesta moció conjuntament, CiU, PSC, ICV-
EUiA i ERC. 
 
 L’assassinat d’un President de Catalunya és un fet sobre el qual 
tots els catalans i catalanes, i m’atreviria a dir que tots els demòcrates, 
hauríem d’anar tots plegats. No entenem el posicionament del Partit 
Popular amb la seva abstenció, o millor dit no ens agradaria entendre-
ho. 
 
 Ens sentim orgullosos de pertànyer a un govern que ha iniciat un 
procés a favor de la memòria col·lectiva dels represaliats pel 
franquisme; era necessari que aquest país deixés de banda el silenci 
per construir la democràcia i fer-ho sobre la base sòlida del respecte, 
els drets humans, la justícia i la veritat; algunes persones han dit que 
no té sentit anul·lar un judici després de tants anys i que evidentment 
no ens tornarà a la vida el President Companys, va per ells. Hi ha 
coses que a part de ser un tema jurídic esdevenen aspectes de cor, 
d’ideologia i, sobretot, de patriotisme. L’anul·lació del consell de guerra 
del President Companys esdevé una recuperació de la dignitat de totes 
aquelles persones que van defensar Catalunya i les seves institucions, 
alhora com d’aquelles que van combatre i morir contra uns golpistes 
que van voler aniquilar i no van poder una nació i unes idees. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. ESCURA, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Com a moció conjunta no cal dir que el grup 
polític de Convergència i Unió subscriu fil per randa l’exposició, els 
atesos i les propostes d’aquesta moció, tan sols afegir a manera de 
reflexió -aprofitant l’avinentesa- que la trajectòria política de Lluís 
Companys, el debat que avui la historiografia manté sobre punts forts i 
febles del personatge, no han d’interferir en el reconeixement 
institucional del càrrec que ostentava i en la interpretació del que va 
representar i que perseguia el seu afusellament, i és que sembla que 
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se li vulgui escamotejar aquesta representativitat i significat 
institucional. És cert, ja s’ha dit, que l’actual Govern espanyol reconeix 
a la família del President màrtir la gran injustícia que representà 
l’assassinat de Lluís Companys, però resta pendent encara de 
reconèixer el magnicidi, el crim d’estat que significà l’afusellament a 
mans d’uns militars golpistes del màxim representant polític del nostre 
país, legítimament i democràticament escollit per la societat catalana; hi 
ha gent, fins i tot historiadors estrangers, que no entenen aquesta 
dificultat, lentitud i recels a l’hora de fer justícia, com tampoc entenen –
sigui dit de pas- que l’actual Estat espanyol encengui les alarmes i posi 
tots els entrebancs possibles davant d’unes consultes populars sobre el 
dret a l’autodeterminació, i en canvi permeti exhibicions i ostentacions 
falangistes en total llibertat. Els hauríem de recordar i els hauríem 
d’explicar a aquests observadors estrangers que avui a Espanya, és a 
dir, a l’Europa del segle XXI hi ha coses insòlites encara, com per 
exemple el tractament honorífic que es manté a un dictador que 
afusellà al màxim càrrec polític català -legítimament i democràticament 
elegit-, la perplexitat d’aquest observador exterior encara pot pujar més 
si se li diu que el dictador que va fonamentar, que va propiciar aquest 
afusellament i el seu ideòleg feixista, falangista, se’ls honora i venera 
avui dia a banda i banda d’un altar, d’una gran basílica; no em puc 
imaginar avui un mausoleu semblant d’una basílica a prop de Berlín 
amb Hitler i Goebbels a banda i banda de l’altar, francament. Aquestes 
flagrants contradiccions d’un règim democràtic com vol ser l’espanyol 
ajuden a entendre que hi hagi tanta resistència a reconèixer el 
magnicidi, el crim d’estat que va suposar l’assassinat del President de 
Catalunya. És per això que no n’hi ha prou amb lamentar aquells fets, 
només la nul·litat d’aquell ignominiós consell de guerra contra el 
President dels catalans, és per això que el van matar, començarà a 
reparar aquell crim i a dignificar la democràcia espanyola, és per això 
que votarem a favor d’aquesta moció. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Nosaltres creiem que no és el foro d’estar parlant 
d’aquestes qüestions aquí donat el cas que ja en el Congrés dels 
Diputats l’any 2002, el 20 de novembre, en la Comissió Constitucional 
es va prendre un acord en aquest sentit i crec que una cosa que es va 
entendre en aquells acords en el sentit que es deixés d’una vegada per 
totes,  totes les qüestions de la Guerra Civil i no s’estigués cada 
moment removent e intentar fer una confrontació civil entre tots els 
espanyols. Des del Partit Popular em sap greu però ens tornem a 
reiterar amb la Comissió Constitucional de l’any 2002 amb l’acord que 
es va prendre el 20 de novembre i ens abstindrem en aquest sentit. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:     21 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 
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Vots en contra:   0 
Abstencions:       2 (PP i regidor no adscrit Sr. Vázquez-Dodero) 
 
 11.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, ICV-EUiA i 
ERC PER DONAR SUPORT A LES CONSULTES POPULARS. 
 
 Atès que diverses entitats santcugatenques, com a conseqüència 
de la consulta efectuada a Arenys de Munt el dia 13 de setembre de 
2009, s’han organitzat per promoure una consulta popular sobre la 
sobirania de Catalunya.  
 
 Atès que la consulta d’Arenys es va celebrar en un clima festiu i 
sense cap tipus d’incidència, demostrant així el grau de maduresa de la 
societat catalana, i que el seu exercici no ha de comportar cap tipus de 
conflictivitat social. 
 
 Atès que aquestes entitats i associacions han demanat a 
l’ajuntament de Sant Cugat el seu suport a la celebració de l’esmentada 
consulta i que des de l’ajuntament s’han desenvolupat diversos 
processos participatius per tal d’afavorir la implicació de veïns i veïnes 
en les decisions que afecten el conjunt de la nostra comunitat, 
processos de participació que tenen entre altres aspectes positius a 
destacar el de ser una manifestació de la voluntat de diàleg de diverses 
persones així com d’emprendre accions, opinar o decidir 
col·lectivament. 
 
 Atès que el fet social i la relació que crea participació en 
processos decisoris o organitzatius és un valor que cal preservar i que 
si diverses entitats, associacions i persones de la nostra ciutat es 
troben per promoure un procés participatiu quina matèria no atempti 
contra els drets de la persona l’obligació d’un ajuntament, que promou 
la participació i la socialització de les persones, és dóna’ls suport. 
 
 Atesa la no partidització d’aquest moviment i que l’ajuntament, 
com a expressió del sentit polític de la ciutat, ha de restar al marge del 
procés ja que aquest és un moviment cívic i ciutadà, que té l’efecte de 
crear lligams i que ha de romandre a mans de la societat organitzada i 
al marge de les institucions. 
 
 Atès que mentre el Parlament està tramitant la Llei de Consultes 
Populars per via del referèndum el mecanisme de les consultes 
populars convocades per entitats cíviques i socials és el camí a seguir. 
 
 Per tot això, S’ACORDA: 
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 Primer.- Expressar el reconeixement a les entitats i associacions 
de la ciutat que han iniciat el moviment per promoure una consulta 
sobre la sobirania del nostre país. 
 
 Segon.- Manifestar el respecte municipal a la idea de compartir 
projectes comuns per part de persones, entitats i associacions de 
procedències diverses però totes elles ubicades a la nostra ciutat 
 
 Tercer.- Mantenir l’ajuntament al marge del procés de consulta. 
 
 Quart.- Declarar que els processos de participació ciutadana 
enriqueixen la societat, la humanitzen i la fan més democràtica. 
 
 Cinquè.- Comunicar aquesta proposta a les entitats promotores 
de la consulta. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Hem rebut una petició d’intervenció 
en aquest punt de l’ordre del dia per part de la Plataforma 
santcugatenca per l’autodeterminació i crec que en nom de la 
Plataforma intervindrà el Sr. Víctor Alexandre. 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. VÍCTOR ALEXANDRE, REPRESENTANT 
DE LA PLATAFORMA SANTCUGATENCA PER 
L’AUTODETERMINACIÓ, EN ELS TERMES DE L’ART. 44.2.ll) DEL 
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. 
 
 Moltes gràcies Sr. alcalde, regidores, regidors. La meva 
intervenció serà molt breu com a portaveu de la Plataforma 
santcugatenca per l’autodeterminació vull expressar la nostra felicitació 
i el nostre agraïment pel consens que finalment s’ha obtingut amb un 
75% de representants de la ciutadania favorables a la celebració de la 
consulta popular. També volem agrair l’esforç personal que han posat 
els regidors que també han votat favorablement i que fan possible 
aquesta consulta. Sabem evidentment que no ha estat fàcil, ha estat 
una negociació difícil perquè hi ha moltes sensibilitats a dintre, hi ha 
molts matisos i per tant no ha estat de color rosa però en aquest sentit 
lamentem, per exemple, que a última hora hagi desaparegut la paraula 
“encoratjar” del text, que no veiem que sigui una paraula perillosa, i 
també ha desaparegut el terme “dret a decidir” que pensem no és 
tampoc cap expressió perillosa, el dret a decidir és un dret inherent a 
tot ésser humà i a tota col·lectivitat en un estat de dret i a més a més 
crec que ha demostrat que es tracta d’una cosa que no té cap mena de 
perillositat com es va poder comprovar a Arenys de Munt quan es va 
celebrar la consulta popular d’una manera absolutament pacífica, 
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tranquil·la, relaxada, fins el punt que mitjans de comunicació d’altres 
països van lloar-ne la civilitat amb que es va desenvolupar tota la 
jornada, al marge d’una cosa anecdòtica que va quedar en anècdota 
que va ser el tema de la falange. 
 
 Voldríem demanar una cosa i és que caldria tenir en compte que 
Arenys de Munt és un poble de 8.000 habitants, molt petit, i Sant Cugat 
en té 80.000, això vol dir que un poble de 8.000 habitants és un poble 
molt més fàcilment cohesionat, és molt més fàcil difondre activitats que 
s’hi facin. Sant Cugat per la seva horitzontalitat és un municipi molt 
extens i no sempre és fàcil arribar a la gent els missatges de qualsevol 
mena, és difícil, i a més a més amb la condició que molta gent a 
vegades té de ciutat dormitori, gent que no llegeix els nostres mitjans 
de comunicació i per tant no s’integra gaire a la nostra ciutat. 
Transmetre el missatge a aquestes persones, fer que arribin les idees, 
no és fàcil, per això ens agradaria demanar a l’Ajuntament que atès 
que la Plataforma no té recursos l’Ajuntament o els regidors que s’han 
posicionat a favor en la mesura que els hi sigui possible afavorissin la 
participació a aquesta consulta, evidentment no es tracta de dir vota sí, 
vota no, o vota en blanc, això no s’ha de fer, però sí, si us plau, la 
participació, que al cap de vall recollim el lema del que serà la Festa de 
la Tardor: Participa. Participar és un dret democràtic i cívic, a més a 
més en el quart punt de la moció es diu “els processos de participació 
ciutadana enriqueixen la societat, la humanitzen i la fan més 
democràtica”. 
 
 Això és tot, simplement moltes gràcies per l’esforç i gràcies pel 
consens. 
 
 (En aquests moments l’Alcaldia-Presidència dóna lectura a 
l’anterior moció). 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: El título de 
esta moción no hace justicia a su contenido porque después de un 
título tan genérico en la exposición de motivos de la moción podemos 
leer lo que realmente busca, la repetición de los hechos acontecidos en 
Arenys de Munt hace poco más de un mes. En el texto de la moción 
encontramos alguna diferencia con la que se aprobó en Arenys, allí se 
pretendía facilitar diferentes instalaciones municipales para la 
celebración de la consulta popular y en esta moción se presta 
reconocimiento y apoyo. En el punto primero y tercero de los acuerdos 
se contradicen, el primero reconoce y apoya a quien ha iniciado este 
movimiento para promover la consulta sobre la soberanía de Cataluña 
y el tercero pretende que el Ayuntamiento se quede al margen del 
proceso de consulta, si se vota el acuerdo primero el tercero no se 
cumple. No se puede decir que el ayuntamiento se queda al margen si 
lo que pretende con esta moción es animar y apoyar a quienes 
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promueven una consulta acerca de la soberanía de Cataluña. Si 
recordamos como se sucedieron los acontecimientos vemos que la 
consulta popular fue prohibida por la Administración de Justicia, la 
sentencia que deniega la celebración de ese plebiscito en instancias 
públicas se fundamenta en varios motivos que podrían ser de 
aplicación para esta moción. Por un lado solo el Estado puede 
convocar referéndums consultivos, según el art. 92 de la Ley orgánica 
2/1980, de 18 de enero, el Decreto autonómico 294/1996, de 23 de 
julio, de la Comunidad Autónoma de Cataluña y el art. 149.1.32) de la 
Constitución que define que el Estado ostenta la competencia exclusiva 
para la convocatoria de consultas populares. 
 
 Por otro lado deniega la celebración del referéndum porque esa 
consulta infringe en la autonomía municipal que está sometida al 
Estatuto y a la Constitución y por tanto no puede dar soporte a una 
consulta que exceda su competencia. El Decreto autonómico 
anteriormente citado dice que la consulta popular debe respetar el 
principio de autonomía municipal y la consulta que se pretende aborda 
materias que superan el ámbito local invadiendo el ámbito de otras 
corporaciones locales, autonomías y del Estado. De la sentencia del 
Tribunal Supremo del 17 de febrero del año 2000 podemos extraer que 
la consulta popular a los vecinos no se permite para cualquier asunto, 
ni siquiera para aquellos que tengan un interés relevante para los 
vecinos, es preciso además que se adapte a asuntos de carácter local 
y que respecto de ellos el municipio tenga competencias propias. 
 
 Por último comentar que nadie, y menos aún los poderes 
públicos, está facultado para promover la desobediencia de la ley, lo 
hace referenciando la sentencia del 26 de enero de 2007 del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, esto es lo que se propone con el 
reconocimiento y apoyo a quien ha iniciado este movimiento para 
promover la consulta sobre soberanía de Cataluña. Por todo lo anterior 
votaré en contra. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: El Partit Popular votarà en contra d’aquesta moció i ho farà 
per una sèrie de circumstàncies. És completament diferent el que es 
pretén fer a Sant Cugat que el que va passar a Arenys de Munt donat 
el cas que a Sant Cugat no es fa fent servir les instal·lacions municipals 
i els recursos municipals, però per altra banda nosaltres considerem 
que no es pot estar a missa i repicar campanes, cosa que amb aquesta 
moció és el que s’està pretenent. El que tampoc considerem normal és 
que per una banda vostè Sr. Recoder -que el teníem per una persona 
més bé moderada- no sé si és perquè el Sr. Mas ha dit que sí que 
s’havia de votar o que sí que votaria en pla sobiranista vostè es vol 
apuntar per ser possible o candidat a presidenciar la Generalitat o 
possible conseller. Per altra banda a mi el que em sap greu per part de 
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la gent d’Unió Democràtica que vagin una mica com de palmeros de 
Convergència donat el cas que els seus líders s’han estat desmarcant 
d’aquesta consulta popular. 
 
 Des del Partit Popular votarem en contra i considerem que per 
part d’aquesta moció hi ha una sèrie de contrasentits perquè en un 
moment donat quan es posava que s’havia d’encoratjar he comentat 
que s’havia de retirar aquesta paraula perquè sinó l’Ajuntament estava 
donant plenament recolzament en aquest sentit, i així he vist que han 
retirat això d’encoratjar, però així i tot el fet de posar “expressar el 
reconeixement” és una manera indirecta de que l’Ajuntament ho està 
recolzant i crec que això no és conforme a dret. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Vázquez-Dodero, sento dir-li 
que jo crec que vostè s’ha equivocat de moció, amb la intervenció que 
ha fet jo penso que vostè s’ha equivocat de moció perquè ens ha llegit 
aquí una sentència del Tribunal Constitucional que no sé exactament 
què hi pinta el Tribunal Constitucional en aquest debat, no ho sé, però 
ara li explico exactament de què va la moció. 
 
 Vostè Sra. Rodríguez, veig que llegeix diaris vostè, però jo ni vull 
ser conseller de la Generalitat, ni vull ser president, ull! no ho vull ni 
plantejar perquè dubto fins i tot que estigui capacitat per ser-ho. Jo 
l’única cosa que vull ser és alcalde de Sant Cugat, això fins el dia que 
digueu fins aquí hem arribat. Per tant no li busqui cap altra connotació 
més enllà de la radicalitat democràtica. 
 
 En el nostre grup hem tingut un debat molt intens i molt viu i molt 
enriquidor sobre aquesta moció, i li puc dir que no tots els 14 regidors i 
regidores de Convergència i Unió coincidien en la mateixa posició, i 
estic segur que el mateix ha passat en el grup d’Iniciativa per 
Catalunya-Verds, probablement no en el cas d’Esquerra Republicana, 
amb qui hem tingut també un debat molt interessant els altres grups, i 
no sé amb els demés què ha passat, però a nosaltres aprovar aquesta 
moció jo li asseguro que no ens treu la son, ni traiem aquestes 
conseqüències que treu el Sr. Vázquez-Dodero, perquè de què estem 
parlant aquí?, estem parlant d’un grup d’entitats de Sant Cugat que 
s’organitzen i diuen de la mateixa manera que a Arenys han fet el que 
han fet doncs nosaltres ho volem fer a Sant Cugat, impecable, fins aquí 
no hi podem dir res. Venen a l’Ajuntament i diuen doneu-nos el vostre 
suport, i què és el que fem nosaltres?, aquesta és una ciutat que té 
moltes coses bones i algunes de no tan bones, però una de les virtuts 
que tenim -i això crec Sra. Rodríguez i Sr. Vázquez-Dodero podem 
estar d’acord- és que és una ciutat que té un nivell d’implicació cívic 
superior a la mitjana del nostre país. No ens enorgullim sempre de la 
quantitat de xarxes que tenim?, de la quantitat d’entitats?, de la 
quantitat de processos participatius que hem engegat des del propi 
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ajuntament, que a vegades no tenim capacitat per abastar-los tots i 
sobretot no en tenen vostès que formen part dels grups més petits i que 
per tant els hi representa més esforç. Que no ens enorgullim elecció 
rere elecció -i abans parlàvem de l’Estatut- que Sant Cugat sempre 
participa un 5 o un 6% més que de la població de Catalunya?, i no 
estem orgullosos de la baixa participació que hi ha a les eleccions, però 
podem treure una mica de pit dient que a la nostra ciutat participa una 
mica més de gent. Hi ha entitats que diuen “volem fer això” i ens 
demanen el nostre recolzament, i què és el que diem nosaltres?, doncs 
que ho recolzem; com ho recolzem?, doncs com podem recolzar, que 
és donant-vos escalf moral i dient endavant, feu-ho, que això ens 
enriqueix com a col·lectivitat, això és el que hem fet Sra. Rodríguez, 
això és el que hem fet Sr. Vázquez-Dodero, no fem res més, i després 
a continuació diem com ajuntament ens quedem al marge, el 
protagonisme és d’ells, el protagonisme és de la societat civil, cadascun 
dels grups i dels regidors d’aquest consistori faran el que creuen que 
han de fer però nosaltres com a institució ens mantindrem al marge del 
procés perquè no podem fer-ho d’altra manera, ens mantindrem al 
marge fins el punt que la llei ens obligui a mantenir-nos al marge. En 
l’últim Ple vam parlar aquí d’un tema que podia ser controvertit, ens 
demanen la Casa de Cultura per poder fer reunions i una xerrada 
explicativa, i és que nosaltres no demanem a ningú que ens demana la 
Casa de Cultura què és el que volen fer, sempre i quan el que vulguin 
fer allà siguin coses que no atemptin contra la dignitat de la persona, 
contra els drets humans i tot això doncs nosaltres brindem les nostres 
instal·lacions i en cap cas la celebració d’una consulta d’aquesta mena 
atempta contra els drets humans, la llibertat de les persones, o contra 
la dignitat humana, al contrari, aprofundeix amb els drets humans, amb 
la dignitat humana, amb la llibertat individual i col·lectiva. A partir d’aquí 
aquesta és la posició de consens del nostre grup i això és el que 
donem nosaltres recolzament. Treure més conseqüències?, doncs 
cadascú traurà les que vulgui però insisteixo no treguin aquest debat de 
mare, i Sr. Vázquez-Dodero no em parli del Tribunal Constitucional 
perquè jo crec que és donar-li una importància i una rellevància que 
això no té, i penso a més que si a Arenys van anar les coses com van 
anar pel costat negatiu és perquè va haver-hi qui no va saber prendre’s 
aquella consulta amb l’esportivitat que requeria, si els ciutadans 
d’Arenys volen parlar doncs que parlin, no passa res, que ens hem 
d’anar a manifestar en contra d’això?, que hem d’enviar un Advocat de 
l’Estat?, no passa res, nosaltres ja hem dit com a grup abans en la 
moció del grup Socialista quin era el nostre horitzó ara per ara, l’Estatut 
d’Autonomia i el del 2005, aquest és el nostre horitzó en aquest 
moment, però també deixar que la gent parli i segur que hi ha gent 
nostra i dels que estan aquí que no només parlaran sinó que a més ho 
faran amb entusiasme, doncs magnífic. 
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 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Sra. Rodríguez, dir palmeros als regidors d’Unió 
o Unió Democràtica em sembla com a mínim una falta de respecte i 
una falta d’educació, però sobretot el que ha quedat clar és que primer, 
vostè no havia llegit o no havia entès la moció, ara crec o espero que ja 
l’hagi entès com a mínim; segona, no coneix la història d’Unió 
Democràtica; tercera, no coneix els plantejaments i els posicionaments 
que Convergència i Unió ha tingut sempre, per tant li demano que una 
altra vegada mesuri més el que diu. Com ha dit l’alcalde el debat en el 
si de Convergència i Unió ha estat enriquidor, ha estat intens i hem 
adoptat una postura comuna, per tant a partir d’aquí és una postura 
comuna dels 14 regidors de Convergència i Unió d’aquest Consistori. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Sólo 
aclarar una serie de términos, no he hecho mención del Tribunal 
Constitucional, he hecho mención de la Constitución, he hecho 
mención de un Tribunal, el Superior de Justicia de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Comentar también que efectivamente, Sant 
Cugat es el municipio probablemente español que más participación 
ciudadana tiene, o de los que más deben tener, pero eso no obsta que 
hoy se esté debatiendo aquí esto porque ya se le está dando soporte a 
un tema que excede -como he explicado en la exposición- a las 
competencias que tiene el municipio. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Em sembla Sr. Recasens que només ha escoltat 
parcialment la meva intervenció perquè he entès perfectament el que 
deia la moció, el que vostè no ha entès és el que jo he dit perquè no 
prestava atenció. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Sra. Rodríguez només li he contestat una part 
perquè l’altra entenia que ja li havia contestat l’Alcalde i no em volia 
repetir. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Vázquez-Dodero només 
recordar-li que a on la meva memòria arriba, no fa tants anys i 
coincidint amb unes eleccions generals a més, es va celebrar a Sant 
Cugat -com en d’altres llocs de Catalunya- una consulta popular 
demanant la condonació del deute extern d’Espanya en tercers països i 
en aquell moment no va passar res i es va celebrar amb tranquil·litat i 
va ser un sa exercici de participació democràtica. Des d’una radicalitat 
democràtica nosaltres hem de donar recolzament a aquesta iniciativa 
de la societat civil i arribar fins a on podem arribar que és fins aquí. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
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Vots a favor:      18 (CiU, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:    2 (PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Abstencions:       3 (PSC) (*) 
 
(*) Es fa constar que per part dels regidors del Grup Municipal 
Socialista no ha estat aixecat el braç en el moment de la petició 
del sentit del vot per part de la Presidència, essent la resultància 
l’abstenció de facto en no haver-se votat a favor ni en contra. 
 

TORN D’EXPLICACIÓ DE VOT 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: El 
nostre sí a aquesta moció implica molt més del que normalment implica 
votar sí a una moció; amb el nostre sí a aquesta moció nosaltres 
claríssimament volem encoratjar a la Plataforma santcugatenca 
proautodeterminació a que duguin endavant aquesta iniciativa i alhora 
ens posem el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a la 
disposició de la Plataforma santcugatenca proautodeterminació pel que 
necessiteu i perquè aquesta consulta estigui plena de participació i 
sigui un èxit.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Villaseñor, vostè em demana la 
paraula per explicació del no vot i aquest torn no existeix en el 
Reglament Orgànic Municipal perquè existeix el torn de paraula per a 
l’explicació del vot. Jo no sé si ara li puc donar la paraula o no. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Jo crec que m’hauria de donar la paraula per l’explicació 
de posicionament. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Això no existeix en el Reglament 
Orgànic Municipal, però de tota manera li donaré la paraula, però que 
consti que no sé si estem sentant precedent o què. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: No estem sentant precedent Sr. Alcalde perquè ja ha 
passat en d’altres ocasions i des del 99 ha passat alguna vegada. En 
qualsevol cas, el nostre posicionament ha estat explicat en alguna 
entrevista, també suposo que poden entendre que hi ha hagut un 
intens debat en el si del PSC en aquest sentit i després ja els hi 
explicaré el per què. 
 
 Nosaltres creiem que les entitats poden consultar als seus 
membres o a la població sobre allò que estimin, només faltaria i jo crec 
que creiem que cal expressar respecte sobre les seves accions. Cal 
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però distingir entre algunes consultes i altres atès que algunes tenen 
efectes diferents i fins diferents. Nosaltres som catalanistes i 
federalistes i com tothom sap no estem a favor de la independència de 
Catalunya, i no estem descobrint res, oi?; així com tampoc estem a 
favor d’una descentralització i una uniformització de l’Estat, després de 
les paraules del Sr. Vázquez-Dodero i de la portaveu del Partit Popular 
ens refermem en aquest costat llunyà d’aquesta uniformització de 
l’Estat. La majoria dels catalans es van pronunciar a favor de l’Estatut 
del 2006, hem parlat en una moció anterior i jo crec que no repetirem 
els nostres arguments, creiem que és un moment de defensa d’aquest 
Estatut atès els recursos presentats i per tant nosaltres defensarem 
també els 20.000 ciutadans de Sant Cugat que van donar suport a 
aquest Estatut. D’altra banda entenem que és lògic, m’atreviria a dir 
que normal, que entitats, plataformes i partits independentistes que per 
coherència no van aprovar aquest Estatut promoguin consultes; 
entenem que la paraula sempre ha de tenir mecanismes per fer 
d’altaveu sempre i quan les seves accions estiguin dintre d’una 
responsabilitat ciutadana institucional, creiem que aquesta ho està. 
Com deia aquell, és obligació de tot demòcrata no anar en contra de 
les manifestacions polítiques, especialment de les que són diferents de 
les seves, i això és el que estem fent. El nostre posicionament a l’hora 
de la votació ha estat no participar en aquesta i fer una abstenció 
passiva. Nosaltres no votarem en contra d’articles d’una moció que 
insta a la participació ciutadana, però tampoc no donarem suport a un fi 
que no compartim. El nostre posicionament està tan allunyat de la fi 
cercada per les plataformes proposants com del no limitador de 
l’Estatut o del recurs de la Llei d’Educació del Partit Popular. En la 
mateixa línia el nostre partit no farà campanya ni donarà instrucció de 
vot als seus votants en el marc de la campanya de la consulta popular. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: És 
per una qüestió d’ordre. No tenim clar i voldríem preguntar al Sr. 
Secretari si és possible no votar. Entenem que en el Ple hi ha les tres 
modalitats de vot, l’afirmativa, negativa o abstenció, i ens sembla que 
no votar és un despreci pels proposants de la moció, tant dels que 
estan asseguts aquí com els que ho estan en la part del públic, i com a 
mínim és exigible el pronunciament en la moció proautodeterminació. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo li diria Sr. Grangé que és 
perfectament possible, reglamentàriament i democràticament parlant, 
després que cadascú tregui les seves conseqüències d’això, el Sr. 
Villaseñor ja ha tingut ocasió d’explicar-nos quin era el seu 
posicionament. 
 
 . SECRETARI GENERAL: Efectivament la Llei de Règim Local 
estableix que el posicionament serà vot a favor, vot en contra o 
abstenció. Ara bé, el que no és físicament possible és obligar a un 
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regidor o al membre electiu d’un òrgan col·legiat a fer el gest d’aixecar 
el braç. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Jo crec que ja va passar el temps en que a la gent 
l’obligaven a votar alguna cosa. Crec que ha estat desafortunat el 
comentari del Sr. Grangé, jo crec que ha quedat molt clar quin era el 
nostre posicionament, ha estat una abstenció passiva. Si el Secretari 
ens hagués dit que havíem de votar ens hauríem abstingut, per tant 
crec que queda clar el nostre posicionament, entenc Sr. Grangé. En tot 
cas crec que el que hem dit -i ja li passaré per correu electrònic- no ha 
estat una manca de respecte a les plataformes ciutadanes ni tampoc 
als partits que han donat suport o no han donat suport. El 
posicionament d’un partit polític es pot fer de diferents maneres i 
nosaltres l’hem fet d’aquesta manera. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: El 
portantveu del grup Socialista li pot semblar bé o li pot semblar 
malament, la Llei de Règim Local ha dit el Sr. Secretari perfectament 
que la votació té tres sentits, no es coarta a ningú, el posicionament es 
pot expressar perfectament amb el vot negatiu, vot afirmatiu o 
abstenció, per tant el gest simbòlic de no voler ni votar això és dir 
nosaltres no estem en això perquè no ho volem ni considerar. Em 
reitero en que això és un despreci a les persones presentants de la 
moció. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Em reitero que vostè no interpreti les paraules del nostre 
grup en aquest sentit, el menyspreu l’està dient vostè, no l’estem dient 
nosaltres. Li reitero i li demano que no faci servir la nostra veu segons 
els seus arguments. 
 
PRESIDÈNCIA 
 
 12.- PROPOSTA DE NOVES NOMENCLATURES DE VIES 
URBANES. 
 
 1r.- ASSIGNAR la denominació d’avinguda de Can Fatjó dels 
Aurons i carrer de Jean Henri Dunant a la prolongació de l’avinguda de 
les Roquetes que es prolonga en direcció nord, travessa l’autopista A7 i 
entra al terme municipal de Cerdanyola. 
 
 2n.- ATORGAR al present acord la necessària difusió i publicitat, 
segons allò que determina el vigent Reglament de Població i 
Demarcació i art. 70.2) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, SR. RECASENS: El 
que es proposa és assignar la denominació d’avinguda de Can Fatjó 
dels Aurons i el carrer de Jean Henri Dunant a la prolongació de 
l’avinguda de les Roquetes en direcció nord, quan travessa l’autopista 
A-7 i entra en el terme municipal de Cerdanyola. Pel que fa al nom de 
Can Fatjó dels Aurons és un topònim de la zona, és una masia que es 
troba en el terme municipal de Cerdanyola amb una molt gran 
influència geogràfica a Sant Cugat. I el nom de Jean Henri Dunant va 
ser Premi Nobel el 1901 i va contribuir d’una manera decisiva a la 
creació del Comitè Internacional de la Creu Roja. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Vam quedar l’altre dia en Junta de Portantveus que el Sr. 
Recasens prèviament parlaria amb la Creu Roja per veure si estaven 
d’acord amb la ubicació del carrer pel fundador de la Creu Roja. 
M’imagino que deu haver parlat perquè sinó no ho hauria portat avui al 
Ple. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Referent a que se’ns planteja un tema de nomenclàtor municipal li 
volem preguntar diectament al Sr. Alcalde perquè no ens en sortim mai 
si el Govern d’aquesta ciutat té la voluntat de canviar noms de 
connotació feixista, com Doctor Modrego per Nacís Jubany, Doctor Villà 
per Quatre Camins, o d’altres amb clares referències espanyoles com 
Plaça del Rei o Dos de Maig i també dignificar el nom de Roc Codó. 
Voldríem saber si d’una vegada per totes tenen la voluntat, sí o no, i si 
és que sí, quan ho faran?, en alguns d’aquests casos portem més de 
cinc anys i aprofitem el punt de la comissió de nomenclàtor perquè ens 
ho expliquin. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, SR. RECASENS: 
Evidentment Sra. Rodríguez, hem parlat amb el president de la Creu 
Roja, el Sr. Martínez, i li sembla bé tant la proposta com la ubicació. 
 
 Sr. Ramon, és evident que a vegades les coses no van tan de 
pressa com uns voldrien i van més ràpid del que voldrien d’altres. En 
qualsevol cas el que no pot negar és que s’ha avançat en aquest sentit, 
hi ha coses que no es veuen d’una mateixa manera, que no tots les 
veiem d’una mateixa manera i per tant no pensem el mateix. Sí que és 
cert que hi ha algun d’aquests carrers que vostè ha posat que tenim el 
compromís de canviar-los però no ha estat possible, tenim una reunió 
que vostè sap que és el cas del Doctor Modrego que és prèvia a fer 
això i en el moment que la puguem lligar decidirem en un sentit o en un 
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altre, però vostè ja sap que quan ens hem de reunir amb algú més no 
depèn només de nosaltres sinó també d’aquesta tercera persona. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En relació a la qüestió que em 
plantejava directament, la primera part ja li ha respost el Sr. Recasens, 
però Sr. Antoni Ramon i Sra. Rodríguez també, quan l’Ajuntament de 
Sant Cugat i aquest Ple decideix dedicar un carrer a alguna persona jo 
penso que és un reconeixement molt important que fa la ciutat perquè 
de persones n’hi ha moltes i de persones que mereixen tenir un nom de 
carrer a Sant Cugat n’hi ha moltes i en canvi de carrers n’hi ha molt 
pocs, per tant si a més de prendre la decisió de dedicar un carrer a una 
persona hem de consensuar amb les persones que puguin representar 
l’entitat, la família, etc., la ubicació del carrer això em sembla que ja és 
una cosa massa difícil, i per tant sincerament li diria que jo em veig 
incapaç de fer-ho, ja li dic ara. Jo crec que ja donem un gran pas 
dedicant carrers a persones, etc., i si a més hem de preguntar si el 
carrer els hi agrada doncs la veritat és que no ens en sortirem mai i no 
acabarem mai. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Sr. Recasens, fa més de cinc anys, vostè diu que hi ha avenços però 
l’avenç serà el dia que veiem el canvi del nom del carrer. 
 
 Sr. Alcalde, vostè molt bé ha dit que posar el nom d’un carrer a 
una persona és un reconeixement molt important que fa la ciutat, som 
conscients que estem fent un reconeixement molt important a persones 
que es van significar amb el moviment feixista, en som conscients, sí o 
no, i si hi ha la voluntat o no de canviar-ho. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:     22 (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:      1 (PP) (*) 
 
(*) Es fa constar que per part de la Regidora del Grup Municipal 
Popular  no ha estat aixecat el braç en el moment de la petició del 
sentit del vot per part de la Presidència, essent la resultància 
l’abstenció de facto en no haver-se votat a favor ni en contra. 
 
TERRITORI 
 
 13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL D’IMPLANTACIÓ D’USOS COMERCIALS. (Expedient 
núm. UP00/09/06 – X/09/25504). 
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 1r.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst a l’art. 
47.2.ll), de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, en relació 
a l’art. 65.2) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i d’acord amb el que 
determina l’art. 236.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, art. 69.2) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’art. 
74.2) del seu Reglament i articles 58 a 66 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, l’Ordenança municipal d’implantació 
d’usos comercials, en els mateixos termes del text elaborat a l’efecte, 
tenint en compte que es va constituir la comissió per l’elaboració de la 
mateixa, segons acord de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada en 22 de juny de 2009 i que va ser complementat segons 
acord de la Junta de Govern Local de data 20 de juliol, i tenint en 
compte l’informe favorable emès per part del Cap del Servei de 
Comerç, adscrit a l’Àmbit d’Economia i Planificació Estratègica. 
 
 2n.- APROVAR en  el si de la Comissió Informativa la creació de 
l’Observatori sobre Comerç Local, com a instrument de treball i sense 
naturalesa orgànica. La finalitat d’aquest instrument és obtenir 
indicadors sobre l’evolució del comerç local, principalment sobre el 
nombre d’altes i baixes d’establiments comercials al municipi i la seva 
tipologia. La periodicitat de les dades de l’Observatori serà semestral. 
Aquesta informació servirà de base per tal de modificar, en el seu cas, 
l’ordenança i orientar la tipologia comercial al municipi. 
 
 3r.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini de 
TRENTA DIES, a partir del dia següent al de la publicació del 
corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, tauler d’anuncis i pàgina web municipal, 
segons el que preveu l’art. 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
 4t.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’esmentada ordenança, en el 
supòsit que durant el tràmit d’informació pública no s’hagi formulat cap 
al·legació i PUBLICAR íntegrament el text de la mateixa en el Butlletí 
Oficial de la Província, premsa local i tauler d’anuncis així com anunciar 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del 
Butlletí Oficial de la Província en el que s’hagi publicat íntegrament el 
text i REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona als efectes d’interessar llur aprovació definitiva, segons allò 
que preveu l’art. 65.3) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
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 5è.- CONDICIONAR l’entrada en vigor de l’esmentada ordenança 
a l’aprovació definitiva i publicació per part de la Generalitat de 
Catalunya del 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, aprovat inicial i provisionalment pel 
Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 18 de maig de 2009, 
sense que s’hagin formulat al·legacions ni reclamacions en el període 
d’informació pública al que es va sotmetre l’expedient.  
 
 6è.- NOTIFICAR els presents acords al Servei de Llicències 
Particulars, i Servei de Comerç, amb l’objecte d’observar el contingut 
dels mateixos i normativa d’aplicació respectivament, en totes aquelles 
llicències que es sol·licitin a partir de la data d’aprovació del present 
acord. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR DE COMERÇ I OBRES PÚBLIQUES, SR. ROMERO: 
Aquest punt és un punt que s’ha debatut abastament perquè s’ha 
debatut en tres Comissions Informatives des de fa molts mesos i a més 
a més el proppassat mes de maig també es va parlar en el Ple 
municipal quan la meva companya la Sra. Mercè Conesa va aprovar el 
punt primer que tractava de la modificació puntual del PGM. 
 
 Ara portem la segona part que és l’aprovació de les Ordenances. 
Nosaltres ho volíem portar conjuntament fa cinc mesos, el mes de 
maig, però a demanda dels portantveus de l’oposició s’ha retardat fins 
avui perquè tots poguessin reflexionar. 
 
 Els membres de l’oposició tenien dubtes i pensaven si no era una 
improvisació per part nostra o bé si era un canvi d’estratègia en les 
qüestions comercials. Després d’haver passat aquest temps penso que 
s’ha demostrat que no és un tema conjuntural i per altra banda l’equip 
de govern no ha canviat d’estratègia ni de directiva davant dels puestos 
comercials. Pensem que el centre de la ciutat, des de l’estació fins 
l’avinguda de Cerdanyola, des de Rambla Ribatallada fins  el carrer de 
la Mina, des de Torre Blanca fins a Coll Favà en el temps ha de ser un 
potent centre comercial però avui per avui degut a la crisi hi ha zones, 
hi ha places, hi ha carrers, que no s’han pogut desenvolupar 
comercialment, sobretot pel tema de la crisi i per això cal el tema de la 
nova ordenança. 
 
 El nostre plantejament del POEC era optimista però amb la crisi 
les implantacions van de baixa, les zones fredes, pensem que en algun 
punt ha tingut un fet contradictori o pervers, allà on volíem fomentar el 
comerç d’aparador tenim zones que el que hem fet és no ajudar a que 
es desenvolupi el comerç, per exemple en aquest moment el que 
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interessa és que carrers on hi ha moltes persianes baixades hi hagi 
activitat, sigui d’una acadèmia de matemàtiques, sigui d’un dentista, 
però que hi hagi activitat, més endavant perquè el comerç no passa de 
la nit al dia a ser un comerç consolidat, el comerç es consolida de 
forma paulatina i per això pensem de fer-vos aquesta proposta avui i si 
més endavant veiem que una zona agafa una embranzida comercial 
llavors adaptar la nova ordenança, amb aquesta nova ordenança neix 
l’aportació que va fer el portaveu socialista el Sr. Salvador Gausa -que 
avui no està- i que consisteix en fer una Comissió Informativa cada 6 
mesos i examinar com va evolucionant el tema del comerç veient com 
en un moment determinat agafa embranzida i es va consolidant 
comercialment per poder adaptar-lo a la nova ordenança. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Nosaltres ens abstindrem perquè considerem que ja vam 
fer prou vot de confiança en el moment que es va aprovar el POEC en 
l’any 2005 i així ja ho va indicar el Sr. Enríquez en el seu moment. 
Considerem que amb el que ens va costar tirar endavant el POEC i la 
inversió econòmica que es va arribar a fer, crec que s’han de prendre 
les mesures per acabar-ho de desenvolupar i si més no si s’ha de fer 
aquest tipus de modificacions el nostre grup creu que són necessàries 
però crec que abans d’haver tirat endavant el POEC ens ho podíem 
haver meditat una mica. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Jo 
en la passada Comissió Informativa on es va tractar el tema no vaig 
poder assistir-hi i en això vull agrair al Sr. Romero que va baixar 
personalment a explicar-me aquest punt i crec que s’ha de fer constar 
això perquè li agraeixo moltíssim el gest que ha tingut. 
 
 Per altra banda nosaltres creiem molt interessant el que vostès 
ens proposen, en tots els cànons que parlen sobre la dinamització 
comercial en les ciutats parlen de que això ha de poder ser revisable 
d’una manera àgil i dinàmica, com a molt cada tres o quatre anys, els 
cicles econòmics són canviants, més o menys això és el que dura un 
cicle econòmic, per tant molt millor una ordenança que no pas 
modificacions de Plans Generals amb tot el que comporten per anar 
adequant la foto comercial de la nostra ciutat, i més ara que en temps 
de crisi no tenim tanta pressió urbanística i tenim aleshores -entenem 
nosaltres- més llibertat de planificació comercial perquè no hi ha una 
pressió tan gran del mercat sobre determinats tipus de locals. Per altra 
banda nosaltres també creiem que calen elements proactius 
dinamitzadors dels eixos comercials, un exemple d’això és el quiosc de 
diaris que es va posar a la plaça del Rei, són elements que per si sols 
fan que la gent hi vagi i es dinamitzi l’àrea. De tota manera, malgrat 
nosaltres ho creiem positiu, jo li faré una pregunta i d’aquesta pregunta 
dependrà una mica el nostre vot afirmatiu o l’abstenció perquè és 
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quelcom que no hem acabat d’entendre. Nosaltres amb el que és la 
limitació d’usos dins el que és el centre ciutat no veiem diferència o si 
vostès diferencien entre petit comerç o gran comerç, i li faré una 
pregunta molt en concret, seria possible en aquest Pla que s’instal·lés 
una gran superfície dins el centre de la ciutat, per exemple s’havia 
parlat de que hi havia un Hipercor molt interessat en posar-se ben al 
costat de Rius i Taulet, seria possible això amb aquesta nova 
ordenança?, sí o no? 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres votarem favorablement en aquest punt, també en aquest 
sentit agrair la paciència de l’equip de govern i sobretot personalitzant-
lo en la figura del regidor de Comerç en el sentit de deixar que passés 
el temps per poder-ho estudiar i poder fer les nostres aportacions. 
Pensem que potser la recança que podíem tenir nosaltres en aquests 
moments de crisi i per tant d’imprevisibilitat del sector comercial o de 
les activitats econòmiques en general doncs podia ser perillós si no 
establíem un element de control i en aquest sentit la proposta que ha 
fet el grup Socialista ens sembla molt interessant i ens sembla molt 
interessant que s’hagi recollit i estarem amatents de que la periodicitat 
que s’ha pactat hi hagi un informe sobre quina és la situació de 
l’activitat comercial a la ciutat perquè no se’n beneficiï d’aquesta 
ordenança que és millor instrument que no pas una modificació 
urbanística perquè és molt més àgil, molt més flexible com deia el 
portaveu del grup d’Esquerra Republicana, doncs d’aquesta ordenança 
no se’n pugui beneficiar negocis que en un moment com aquest de crisi 
potser no són tan perjudicats per aquesta situació però que en canvi 
quan arribi el bon moment, que arribarà, estem segurs que arribarà 
aviat, després puguin frenar l’activitat comercial i sobretot la vida a la 
ciutat que al final és el que tots desitgem, que el comerç de proximitat 
guanyi prou per viure però a més a més faci que la seva vida també 
animi a que la gent passegi pel carrer i que el carrer sigui un espai de 
cohesió social. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: El Pla d’Orientació d’Equipaments Comercials va ser un 
procés de consens entre els diferents grups i creiem que va ser una 
bona visió territorial de la jugada comercial. Han passat uns quants 
anys i vostès ens demanen que realitzem una sèrie de canvis i sobretot 
ho justifiquen amb una reflexió territorial. Hem defensat que en temps 
de crisi, de crisi notable també pel sector comercial, havien de defugir 
de la presa de decisions conjunturals i sí adoptar processos 
estructurals, la nostra valoració del procés és que s’està fent un bon 
camí amb aquesta situació. 
 
 El nostre grup està d’acord en agilitzar i acostar la decisió al 
govern local per la via d’una ordenança, pensem que guanyem en 
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rapidesa i capacitat de resposta davant d’escenaris canviants. El nostre 
grup és conscient però del moment de dificultat que travessa 
especialment el comerç a la ciutat i veu amb preocupació que aquelles 
zones que volíem evitar que fossin zones fredes, ara, per culpa de la 
recessió, simplement poden ser zones buides. És per això 
principalment que donarem suport a la modificació per tal d’estimular 
amb el que puguem l’activitat comercial. Volem agrair la maniobralitat i 
la manera de fer en aquest sentit del Sr. Romero i per tant també agrair 
la proposta que vam realitzar sobre la creació de l’observatori del 
comerç local que de manera semestral ens haurà de donar pistes sobre 
com evoluciona l’activitat comercial del nostre municipi. Pensem que a 
la ciutat li convé fer un seguiment de l’activitat comercial també quan 
sortim de la crisi i comencem a obrir altres comerços. Volem perquè 
s’entengui que la nostra ciutat tingui un comerç divers i ric que permeti 
als ciutadans satisfer les seves necessitats i per tant clarament votarem 
que sí aquest punt. 
 
 . REGIDOR DE COMERÇ I OBRES PÚBLIQUES, SR. ROMERO: 
Vull donar les gràcies a tothom per la seva predisposició a parlar del 
tema i com m’han fet només una pregunta, el Sr. Raül Grangé, li 
contestaré. En el centre de la ciutat urbanísticament no hi ha espai ni 
figures per a fer centres comercials de gran superfície, el que sí es 
promou des de l’Ajuntament és que hi hagi diferents superfícies 
mitjanes que facin de locomotora dinamitzant l’activitat comercial; ara 
per exemple d’aquí a poques setmanes s’obrirà a la plaça Octavià un 
espai a on abans havia hagut una botiga d’electrodomèstics i que ara 
serà una botiga Abacus; això comporta més competència  i més oferta i 
això representa un avantatge pel consumidor; nosaltres el que volem i 
fem es potenciar l’activitat comercial i per tant no tingui por. 
 
 Ara bé, jo ara li faré un altre comentari, fa mesos vam aprovar una 
moció per unanimitat perquè el Govern de la Generalitat aprovés al 
més aviat possible la nova Llei de Comerç per adaptar-nos a la 
directiva europea, però resulta que s’està retardant massa i per tant és 
segur que no s’aprovarà abans del mes de desembre i segurament 
passarà un semestre com a mínim més, això a Sant Cugat ens està 
perjudicant per la posta en marxa del centre comercial de Mira-sol i del 
centre comercial de Vullpalleres perquè els operadors d’autoserveis 
com que no saben com acabarà finalment la nova legislació no estan 
predisposats a invertir en un nou centre, pensen que Mira-sol centre i 
Vullpalleres malgrat consideren que és un bon lloc comercial però com 
que no saben el format que podran tenir no es decideixen. 
 
 Jo demano que vostè des de la seva posició de grup, ja que el Sr. 
Conseller és del seu partit, també apreti perquè aquesta llei s’aprovi al 
més aviat possible. Gràcies a tothom. 
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TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:     22 (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       1 (PP) 
 
 14.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ACORD PLENARI DE 
DATA 21 DE JULIOL DE 2008, RELATIU A CESSIÓ DE TERRENY 
MUNICIPAL A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
(EXPEDIENT NÚM. UA92/08/01 – X/08/6217). 
 
 1r.- MODIFICAR, amb el quòrum previst a l’article 47.3.ñ) de la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, acord adoptat pel Ple de 
la Corporació de data 21 de juliol de 2008, relatiu a la cessió de terreny 
municipal a favor de la Generalitat de Catalunya destinat a la 
construcció d’un Centre d’ensenyament infantil i primari i un Institut 
d’ensenyament secundari al sector Vullpalleres-Oest, en el sentit 
següent: 
 
1.1.- APROVAR, d’acord amb el que determina l’art. 49 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, cessió gratuïta a favor de la Generalitat de 
Catalunya per a la construcció i posada en funcionament d'un Institut, 
de la finca de 16.986 m² qualificada de bé patrimonial, de propietat 
municipal, la descripció de la qual és: 
 
“URBANA: Porció de terreny de forma irregular situada al terme 
municipal de Sant Cugat del Vallès, sector Vullpalleres-Oest, de setze 
mil nou-cents vuitanta-sis metres quadrats (16.986 m2) de superfície: 
LIMITA: al nord, amb línea recta, amb la finca de la que es segrega, 
registral 48.092; a l’est i al sud, amb el Parc Bosc de Vullpalleres, 
registral 48076, i a l’oest, amb el carrer Alfons d’Aragó. 
 
TÍTOL: Li correspon a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en virtut 
de segregació efectuada en expedient de regularització de finques, 
aprovat per la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2007. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens. 
 
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de 
Sant Cugat del Vallès al Tom-Llibre 1483, foli 66, finca 53065, inscripció 
1a. 
 
Aquesta finca es troba qualificada pel planejament vigent de clau 7b 
equipament comunitari i dotacions de nova creació, de caràcter local”. 
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 2n.- APROVAR les següents clàusules que regeixen l’esmentada 
cessió per a la construcció de l’Institut, d’acord amb les indicacions del 
Cap de la Secció de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb el següent: 
 
2.1.- Si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el 
termini de 5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys 
següents, o el bé objecte de cessió revertirà automàticament de ple 
dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes que resulten de 
l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya. 
 
2.2.- La construcció de l’equipament escolar a que fa referència aquest 
acord podrà ser dut a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o 
per un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del 
servei educatiu en el mateix haurà de efectuar-lo únicament la 
Generalitat de Catalunya. 
 
2.3.- El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament 
escolar, no té cap condicionant mediambiental i compta amb 
abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia 
elèctrica amb la potència suficient per l’execució de l’obra i posterior 
correcte funcionament de l’equipament escolar així com amb la 
instal·lació d’una estació transformadora d’energia -en el supòsit de ser 
necessari- amb la potència suficient, tant per a la construcció del centre 
com pel seu funcionament, que s’ubicarà fora del solar, xarxa telefònica 
i conducció de gas -en cas de disposar-ne- i els vials que limiten amb el 
solar es trobaran pavimentats la calçada i tindran encintades les 
voreres. Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les 
actuacions urbanístiques que puguin afectar a l’immoble cedit i adoptar 
les mesures necessàries per aconseguir el seu destí a plena satisfacció 
del cessionari, sense cap cost o càrrega per aquest, i eliminant 
qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres. 
 
2.4.- La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
que s’acrediti per la construcció del centre, en base a l’article 103 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, gaudirà d’una 
bonificació del 95% atès que es tracta d’una construcció d’especial 
interès o utilitat municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes 
acreditades per l’atorgament de la llicència d’obres com a 
conseqüència d’aquestes obres, així com per als tributs que puguin 
gravar l’activitat educativa. 
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2.5.- El cessionari podrà dur a terme la construcció objecte d’aquesta 
cessió per si mateix o per terceres persones i pot establir els drets reals 
i les càrregues que consideri oportunes sobre la finca cedida a favor 
d’organismes, entitats o empreses que estiguin participades, de forma 
directa o indirecta, majoritàriament per la Generalitat de Catalunya. 
 
2.6.- Així mateix el cessionari o el seu causahavent, podrà destinar la 
part del terreny no edificat i les construccions aixecades en l’exercici del 
seu dret, a altres usos alternatius vinculats o compatibles amb el 
d’equipament escolar, sempre que no limitin o condicionin el seu 
normal desenvolupament. 
 
 3r.- FACULTAR a l’Alcalde-President o Tinent d’Alcalde de 
l’Àmbit, indistintament, per a la signatura de les escriptures i/o actes 
públiques, així com quants documents siguin necessaris per a 
formalitzar els continguts del present acord i en especial quant a la 
cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya. 
 
 4t.- NOTIFICAR el present al Cap de la Secció de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Avui els 
proposem un acord molt senzill, bàsicament és modificar un acord 
d’aquest plenari amb el que cedíem un terreny municipal a favor de la 
Generalitat per construir un centre educatiu 3-18, en aquest cas atesa 
la diferent diagnosi que s’està fent de forma coordinada des de l’àrea 
d’Educació de l’Ajuntament i el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya es considera més adequat que en aquest 
terreny s’hi ubiqui un institut i en aquest sentit el Departament 
d’Educació reconsiderarà l’opció d’invertir en una nova construcció de 
l’Institut Leonardo da Vinci per tal d’acomodar els serveis i ampliar 
línies en aquest nou institut que es construirà a la ciutat. Per tant 
modificaríem aquest acord i aprovaríem que aquesta cessió de terreny 
anés per aquest nou institut. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: No s’ho prenguin per costum però és per felicitar-los per la 
gestió que han fet en el sentit d’haver aconseguit que es mantingui el 
Leonardo da Vinci i que es pugui fer aquest altre institut a peu d’estació 
de Vullpalleres perquè crec que és una cosa de cabdal importància 
donat el cas que té més d’una línia d’institut. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Les previsions d’espais educatius a Sant Cugat igual 
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que a altres ciutats varien, perquè la distribució de la població a la ciutat 
i el creixement també estan variant. Entenem que hi hagi adaptacions a 
les previsions fetes anteriorment perquè aquestes responguin a les 
necessitats de la ciutat. 
 
 Aquest tema, el canvi d’ubicació de l’Institut de secundària 
Leonardo da Vinci, de llarg recorregut i que he seguit en primera 
persona, ha estat damunt la taula en diverses ocasions. 
 
 El nostre grup pensa que és una bona solució pel conjunt de la 
ciutat, però no pels barris de Mira-sol, Mas Gener i part de Valldoreix. 
M’explico: Una nova ubicació del Leonardo com a Institut de 
Secundària nou -enlloc d’una remodelació d’un cost similar i en un 
espai millor- està molt bé.  El Leonardo està mal ubicat tant per a 
aquests barris que he citat com per a Sant Cugat. Un institut nou pot 
resoldre tant aquesta mala ubicació com millorar les seves 
instal·lacions, però també vull dir que mentre no es fa el nou Leonardo, 
l’actual no té, en part, un transport adequat, segur que ja ho saben i 
m’ho han sentit a dir molts cops. Les famílies estan preocupades 
perquè l’interès per  buscar una solució provisional pot minvar més 
encara. També caldrà una zonificació diferent a l’actual que implicarà 
una distribució diferent de l’alumnat als centres de secundària. Pensem 
que els nois i noies de Mira-sol han de poder arribar al nou Institut de 
Secundària que els correspongui (nou Leonardo o altres) d’una manera  
àgil i factible. Cal garantir-ho perquè han portat masses anys sense 
aquesta garantia. 
 
 Cal preveure també un altre institut -que no cal que sigui gran- a 
la zona de Mira-sol, un cop estigui el nou Leonardo. I podria ser aquell 
espai a Can Cabassa. El Leonardo per barreres naturals, no va ser mai 
l’Institut d’aquests barris, malgrat bona part del seu alumnat ho fos. 
 
 També creiem que de l’antic Leonardo se’n pot treure gran profit 
per ubicar altres centres educatius, sense necessitat de massa 
remodelacions, com ara l’Escola Oficial d’Idiomes, adults, PQPI’s, 
programes ESO oberts, etc., i també caldria repensar l’actual espai de 
l’Escola Oficial d’Idiomes. No vull dir que s’hagi de fer exactament però 
que el fet de tenir el Leonardo lliure promou unes noves possibilitats. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Diverses consideracions, la primera és sobretot assegurar que no 
perdem places de secundària i de FP, penso que és important el 
comentari que feia la Sra. Gorina en el sentit que la nova ubicació 
també marca molt el sentit de la distribució dels alumnes i per tant ja 
podríem començar a establir estratègies per pensar en el mapa escolar 
i amb el calendari que tenim per davant, suposo que en aquest trànsit 
l’institut plantejat a la zona de Can Cabassa hauria de ser també una 
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realitat si és que no ens posen les pegues judicials que algú sembla 
que té interès en posar-nos, i jo els hi demanaria alguna cosa més 
concreta i és que al marge de la millora de les freqüències de l’autobús 
que es va aconseguir en aquest curs i penso que sempre es poden 
millorar però que ha canviat bastant el servei de l’autobús, no relaxar-
se en aquest servei, jo crec que l’institut després aquest edifici tindrà 
una altra utilitat i per tant aquestes freqüències seran també útils, tot i 
que per un altre públic -ja veig que diu que no amb el cap la Sra. 
Subirà-, doncs no relaxar-nos de moment com a mínim, no parar el 
projecte d’unir el Leonardo amb Mira-sol, tal com vam pactar en el 
pressupost del 2009, perquè si no l’utilitzen uns l’utilitzaran uns altres i 
en tot cas unir el Leonardo amb Mira-sol amb un camí segur i digne 
pensem que és un deure que tenim com ajuntament i que no hem 
sabut fer. La tercera cosa és que demanem a l’ajuntament, i avui 
aprovarem també un altre recurs en aquest sentit que crec que serà 
interessant, que alhora de planificar tota l’educació dels majors de 12 
anys li donem molta importància a la Formació Professional, no ens 
quedem amb el recurs fàcil, a més la situació de la crisi que estem 
vivint ens ho posa més en relleu, cal que els nois i les noies de la ciutat 
tinguin, com a mínim, moltes més possibilitats per decidir, i la FP és 
una possibilitat que jo penso que a la nostra ciutat no està prou 
reconeguda a diferència d’altres ciutats de l’entorn i ara tenim 
l’oportunitat amb aquesta ampliació de places que de ben segur les 
tindrem ràpid, doncs és una oportunitat que no podem deixar perdre. 
 
 . REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, SRA. SALAT: En 
primer lloc volia destacar que el fet que avui aprovem és un pas que ha 
de permetre que surti properament un acord del Govern de la 
Generalitat en el que s’aprovi una quantia econòmica 
d’aproximadament uns 8 milions d’euros dedicats a l’Institut Leonardo 
da Vinci, això és una cosa que des de l’any 2008 teníem bastant 
plantejada i bastant coll avall, la novetat és que aquest acord 
incorporarà un canvi d’ubicació. Pensem que aquesta és una molt bona 
notícia per a la ciutat, els problemes endèmics del Leonardo derivats de 
la seva ubicació són prou coneguts i aquest canvi d’ubicació ens 
beneficia com a ciutat en moltes coses, en primer lloc que degut a com 
estaven plantejades les obres ens exposàvem a 4 anys de convivència 
de l’activitat docent i acadèmica amb unes obres importants i que per 
tant haguessin perjudicat greument l’activitat; també ens dóna 
l’oportunitat d’ampliar, tant els ensenyaments que s’imparteixen d’ESO 
amb una línia com els de batxillerat, i molt especialment –això sí que ho 
vull destacar- l’anàlisi que es farà dels cicles formatius professionals 
que actualment s’imparteixen al Leonardo da Vinci per realment veure 
si el teixit empresarial, econòmic i l’oferta formativa de la ciutat han de 
marcar les línies de la Formació Professional que s’impartirà. Els usos 
del que serà l’antic edifici del Leonardo els treballarem amb els 
departaments, és una reserva d’espai docent que està ara mateix en la 
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titularitat del Departament d’Ensenyament, no tinguin cap dubte perquè 
vetllarem que sigui la millor opció per la ciutat i també volia destacar 
que la intenció del Departament i d’aquest Ajuntament és que les 
instal·lacions del nou Leonardo da Vinci siguin àmplies, siguin 
generoses, que permetin un creixement per si més endavant es 
necessiten més espais de formació postobligatòria li puguem donar 
cabuda i també que serà un espai, un edifici tecnològicament avançat 
per donar resposta a les necessitats dels cicles formatius professionals 
en matèria d’innovació i tecnologia i també en els estudis d’ESO i de 
batxillerat que també ho requereixen. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment 
dels 23 membres electius presents). 
 
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 
 15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ NÚMERO 17 DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2009. 
 
 A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 
500/90, del 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol I del títol sisè 
del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
 D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 
181) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que fan referència als 
diferents tipus de modificacions de pressupost com poden ser els 
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
 Ateses les corresponents sol·licituds dels àmbits municipals de 
Cultura, Serveis Urbans, Polítiques Socials, Economia i Territori. 
 
 Atès el corresponent informe d’Intervenció de 13 d’octubre 
d’enguany, on s’informa favorablement de la possibilitat de realitzar la 
modificació pressupostària, i els annexos que formen part de 
l’expedient. 
 
 PROPOSO: 
 
 1r.- APROVAR l’expedient de modificació número 17 del 
Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2009, sota la forma de 
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modificació pressupostària via transferència de crèdit i crèdit 
extraordinari, i circumscrita als següents termes: 
 
− Crèdit extraordinari finançat per baixes de partides pressupostàries 

per import de 21.000,00 €. 
− Transferència de crèdit per import d’1.975.405,43 € 

 
 2n.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d'anuncis d'aquest Ajuntament l'edicte d’exposició pública d'aquesta 
modificació del pressupost de 2009, durant un termini de 15 dies i si 
durant el qual no s'han presentat reclamacions quedarà definitivament 
aprovada aquesta modificació pressupostària.  
 
 3r.-  DONAR COMPTE I ORDENAR al Servei de Comptabilitat de 
l’Ajuntament i a la Intervenció Municipal dur a terme de manera 
immediata la comptabilització i execució de les diverses operacions 
comptables i tràmits de tipus econòmico-administratius d’aquestes 
específiques modificacions de Pressupost. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. 
JOLY: Un expedient de modificació per un import d’1,9 milions d’euros 
que no afecta al que és l’import o el resultat del mateix, entenent que 
no s’incrementa ni es disminueix la despesa general del pressupost 
2009 ni tampoc es veuen afectats en els mateixos moviments que s’hi 
produeixen entre unes partides que pugen i les altres que baixen, més 
aviat uns objectius vers uns altres no es veuen afectats els objectius 
més estratègics o propis del pressupost en quant aquells dos eixos 
fonamentals com són els de la reactivació econòmica i la funció social 
que estem desenvolupant i que tenim pactades amb els partits polítics 
que han votat favorablement aquest mateix pressupost. No m’entretinc 
amb les partides en concret perquè hi ha una sèrie llarga de les 
mateixes, sí en quant als àmbits als que afecta, Cultura, Serveis 
Urbans, Economia, Territori i Recursos Humans, d’aquests àmbits 
potser allà a on ho fa amb un impacte econòmic més important és en 
l’àrea de Serveis Urbans per una redistribució bàsicament d’allò que es 
va pressupostar com a conveni general de noves zones a donar servei, 
es concreten les partides a on s’apliquen aquestes despeses, l’àmbit 
d’Economia en dos temes fonamentals el més important o de més 
impacte és la diferència que es produeix amb uns interessos que 
estaven a l’alça i que com saben aquest últim any han anat a la baixa i 
per tant aquí es produïa un diferencial positiu i també per la contra una 
sèrie d’interessos que per un tema jurídic i d’uns proveïdors que van 
trigar més dels 60 dies preceptius d’unes obres fetes el 2002 i el 2003 
van instar un procediment jurídic pertinent i l’Ajuntament des dels seus 
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serveis jurídics ha estimat convenient fer el pagament d’aquests 
interessos de demora pels quals reclamaven aquestes empreses que 
concretament com deia són dues, Ferrovial i l’empresa també 
constructora Constructora d’Aro, per imports de 80.000 € i 149.000 € 
respectivament. També per la banda de Territori hi ha una dotació 
addicional als serveis jurídics de Territori per import de 150.000 € a la 
qual se li fa cobertura. Aquesta és una breu pinzellada de l’expedient 
de modificació que els hi presentem. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Nosaltres no recolzarem aquesta modificació 
pressupostària, ja vam votar en contra el pressupost municipal, i ja en 
el debat del mateix vam indicar que faltava una previsió pressupostària 
per tots els contenciosos que teníem a la nostra ciutat, cosa que al final 
el temps ens ha donat la raó perquè han hagut de fer les previsions 
pertinents fent els canvis de partida. Per part del nostre grup votarem 
en contra. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Farem un acte de responsabilitat, de confiança, i malgrat ser 
republicans, de fe quasi. Hi ha apartats que nosaltres creiem bons i 
interessants en això i d’altres que no ens ho semblen tant però que per 
això els hi donem la confiança. El tema dels interessos de demora és 
una relliscada que nosaltres entenem que no es pot tornar a produir. 
Nosaltres creiem que és un tema de problemàtica interna, segurament 
de descoordinació, però a vegades a part de la confiança política haurà 
de tenir confiança amb les persones que té al davant i vostès ens la 
baixen, i en aquest aspecte esperem que no es torni a produir una 
relliscada com aquesta. Sí que m’agradaria ressaltar a part d’això que 
he esmentat que aquesta modificació de pressupost té un aspecte molt 
interessant que és una reducció de 850.000 € en amortitzacions de 
capital, és a dir és una minva en l’endeutament d’aquest ajuntament. 
Per altra banda també m’agradaria ressaltar i és pels motius que a 
nosaltres ens genera confiança, que és un decrement de 36.000 € en la 
gestió dels centres cívics, precisament per bona gestió i aquests 
36.000 € es dediquen a altres activitats de Cultura i Joventut. Per últim 
també veiem molt positivament l’increment de les partides d’enllumenat 
als nous barris precisament perquè s’ha estalviat en el consum general 
a tota la ciutat, per tant nosaltres hi veiem una direcció positiva malgrat 
alguns errors que arrosseguem ja fa un temps però que a mi com hem 
dit moltes vegades el nostre grup, aquest equip econòmic ens genera 
confiança. No li podem donar el nostre vot positiu però evidentment 
tampoc el negatiu, per tant ens abstindrem, que és una abstenció que 
és un vot de confiança. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Ara ja estem més tranquils, un cop s’ha buidat el Ple. M’han 
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d’entendre, abans hi havia una tensió especial, hi havia TV3, molta 
gent, i ara és diferent, i jo crec que tothom està igual, perquè el to del 
Ple ha estat totalment diferent del moment que s’ha votat la moció fins 
ara. Agrair a la gent que encara s’ha quedat, que això sí que té mèrit. 
 
 Entenem aquesta modificació, el Sr. Grangé ha apuntat algunes 
coses, el que nosaltres voldríem saber realment l’error, perquè jo 
considero que és un error greu dels anys de gestió dels anys 2002-
2003, d’aquests interessos de demora, que ara imputem a un 
pressupost que ja no tocaria què són realment. Volem saber què és 
realment aquests interessos de demora que no sé si pugen uns 
400.000 €, vull que ens ho expliqui per acabar de modular el nostre vot. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Intentarem posar una tensió al punt aquest de 
modificació de pressupostos que és el moment on la gent se’n va. 
Bàsicament jo els hi faria la mateixa pregunta, me l’ha tret el company 
d’Iniciativa, sobre aquests 200 o 400, crec que eren 200 
aproximadament d’interessos sobre aquest percentatge que hem de 
pagar a la constructora Ferrovial i Constructora d’Aro per interessos de 
demora en el pagament del que vostè digui. En qualsevol cas com 
vostès saben nosaltres no vam votar el pressupost ni les ordenances, 
per tant no tenim una corresponsabilitat en les seves xifres ni en la 
seva execució. Fer modificacions de pressupost no és negatiu, pot 
passar i ho fan totes les entitats, nosaltres creiem que hi ha parts 
d’aquesta modificació que són positives, evidentment la minva 
d’interessos no és que ens faci més ingressos a nosaltres, simplement 
que baixem el nostre endeutament tot i que la quota sigui la mateixa i 
per tant s’ha de posar en una modificació. Les partides que s’han 
realitzat de canvis en Serveis Urbans entenem que dintre de les actuals 
circumstàncies són lògiques i per tant tampoc no té més. Ara bé, que 
haguem de pagar 200.000, més o menys, interessos de demora és fort, 
són uns quants diners, sobretot si quan els motius per no votar una 
taxa de comerç que val 2.000 € que no hi ha diners i ara hem de pagar 
interessos de demora de 200 i escaig mil, no deixa de ser preocupant 
les vares de mesura. Si ens pogués ampliar una miqueta la informació 
modularem el vot entre l’abstenció i el contrari. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. 
JOLY: Centrant-nos exclusivament en aquest punt hi ha cert acord 
amb la resta i evidentment a vostès el que els ha despertat més 
inquietud és una qüestió que malauradament ens arriba al cap de molts 
anys perquè estem parlant d’una obra realitzada el 2002-2003, una 
obra que es factura el 2004 per part del proveïdor i que es paga al 
mateix 2004 o al 2005, amb dos empreses que són Constructora d’Aro i 
Ferrovial per imports respectivament dels interessos de demora de 
80.000 € i 149.000 €. Unes obres que són fonamentalment les més 
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grosses d’ampliació, són aquelles que corresponen a la Plaça Lluís 
Millet, són aquelles que corresponen fonamentalment al pas soterrat 
que s’allarga en el seu moment i després el PAV3 amb certs incidents 
al respecte del nivell freàtic plantejat inicialment que fa fer obra 
addicional, etc., etc. Això què comporta?, comporta a nivell de 
contractació una obra no prevista que s’efectua i que malauradament 
no segueix els tràmits que a vegades aquest tipus de contractació ha 
de seguir d’una forma formal i ben portada, això acostuma a passar 
amb les obres, malauradament, aquí i a tot arreu, però això passa i es 
presenten una sèrie de factures finalment per part d’aquestes 
empreses que superen la quantitat pressupostada, aquest és el tema ni 
més ni menys, què suposa que uns proveïdors determinats et presentin 
una sèrie de factures que superen aquell import que tu vas 
pressupostar perquè és un increment d’obra, perquè malauradament 
les obres no es poden aturar i el pressupost va com va i les 
aprovacions van com van, doncs suposa que no es pot pagar i no es 
pot atendre aquell pagament amb la rigorositat que correspondria 
atendre’l i passa aquest període de temps, del 2002-2003 quan 
s’efectua l’obra, es factura i, malauradament, no es paga a 60 dies sinó 
que es paga a 10 i 12 mesos respectivament; es paga i 
malauradament, i ho dic pel tema dels interessos municipals, aquestes 
empreses al cap dels anys presenten un contenciós i diuen que volen 
cobrar interessos de demora. Dit això, aquesta és una decisió 
estrictament jurídica que els serveis de Secretaria General d’aquesta 
cas entenen que s’ha de fer front a aquest contingència. Jo li diria des 
d’un punt de vista d’Economia, jo crec que això ho hem posat de 
manifest i saben com està en aquests moments el pressupost 
municipal d’ordenat en aquesta matèria i ho està precisament per un 
efecte que hem traslladat a molts proveïdors d’aquesta casa, tots els 
proveïdors, des de fa anys reben una comunicació on saben que si no 
tenen molt ben portat tot el tema de contractació, és a dir si no tenen en 
tot rigor el contracte i l’import pel qual fan l’obra, o presten el servei o el 
que sigui, doncs entendrem o s’entén nul·la de ple dret aquella factura. 
Amb la qual cosa aquestes actuacions en aquests darrers anys, què 
han fet?, doncs han fet senzillament que actualment no es produeix 
aquest efecte, per què?, perquè un proveïdor ja se’n guarda ben bé 
prou de fer una feina sense tenir el contracte senzillament perquè sap 
que tindrà problemes greus per cobrar d’aquesta casa. 
 
 Jo sincerament crec que aquests proveïdors van cobrar, van 
cobrar tard però van cobrar, ningú els hi ha dit que no tinguessin dret a 
cobrar quan a dia d’avui fins i tot estem dient que és possible que no 
cobrin si no tenen la contractació en tot rigor. Jo hagués estat una mica 
més agosarat, i li dic sincerament i amb tota franquesa el que pensem 
des de l’àmbit d’Economia i aquest és un tema ja més jurídic, jo des de 
l’àmbit d’Economia hagués apretat més perquè aquell proveïdor al cap i 
a la fi ha cobrat finalment, el que passa és que no ha cobrat en els 60 
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dies, però és que tampoc tenia tota la contractació amb tot el rigor que 
l’havia de tenir. Per tant sí que és cert que aquí “mea culpa” per part de 
l’administració, ens salvaguarda el fet de que és una obra complexa, 
com totes les obres i aquestes eren obres complexes, com era el 
PAV3, com era l’ampliació del pas soterrat de la plaça Lluís Millet, totes 
les obres que aixequi el braç aquella organització sigui privada o sigui 
pública que no tingui problemes amb els processos de contractació i ja 
coneixen les figures dels “projects management” i com van totes 
aquestes matèries, són matèries complicades i són complexes perquè 
les previsions en aquesta matèria són difícils, però sí que és cert que 
des del meu punt de vista haguéssim pogut lluitar-ho una mica més i 
defensar que aquell proveïdor al final cobrava en aquest termini de 
temps, sí que és cert que ha cobrat més tard del que pertoca la llei, 
però també és cert que estava executant aquella obra en un moment 
de procediment que no tenia tota la contractació feta amb el rigor que 
havia de tenir i la va haver d’adequar amb posterioritat, per tant aquí 
crec que hi havia un tema de responsabilitats compartides. 
 
 Dit tot això i a dia d’avui i em refereixo al tema de la confiança, jo 
crec que aquesta institució està demostrant els últims anys una 
rigorositat extrema en tot el que és el tema de la gestió econòmico-
financera, en tot el que és el tema de la gestió, intentem ser pioners en 
molts temes, intentem ser extremadament rigorosos i més prova del fet 
de que a dia d’avui torno a treure una de les mesures que crec per la 
seva importància, pel seu impacte, però també pel fet del que suposa 
poder-la treure que és el tema de pagament a tots els proveïdors amb 
una xifra a dia d’avui que és d’aprovació de totes les factures en 14 
dies i estem pagant a 29 dies a tots els proveïdors, posa clarament de 
manifest que això no es tria, això no és una voluntat política de dir avui 
li direm això, no, això és un clar resultat de que els números han d’estar 
molt rigorosos i el tema econòmic i el tema de gestió en aquesta casa 
està molt interioritzat, senzillament perquè sinó una organització de 
gairebé més de 500 persones i un pressupost de pràcticament 100 
milions d’euros de despesa corrent seria absolutament impensable i no 
seria possible presentar aquest resultat. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Gràcies Sr. Joly per aquesta explicació i aquest exercici que ha 
fet pedagògic d’explicar-nos el que va passar. El que passa és que ara 
agafaré unes paraules del Sr. Grangé i li diré que quina relliscada en 
aquell moment perquè és clar que una administració pública permeti 
que un proveïdor -independentment de qui sigui el subjecte que 
decideix fer l’obra o no- però que permeti que un proveïdor tiri una obra 
endavant sense tenir el contracte pertinent i després passi factura, Déu 
n’hi do! Som conscients que d’uns anys fins ara s’està posant en ordre 
tot en aquest sentit; també som conscients que som corresponsables 
del pressupost de 2009, però també som conscients que tot i ser 
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corresponsables del pressupost 2009 no som corresponsables de la 
mala gestió que hagi pogut fer el govern municipal “x” en un moment 
determinat i que repercuteix en el pressupost de 2009. Dit això, és per 
això que davant d’aquest exercici que ha fet i davant de que la 
modificació de pressupost també és positiva en el sentit que reagrupa 
partides i que afecta a partides de Polítiques Socials i Serveis Urbans i 
les omplen amb racionalitat per dir-ho d’alguna manera i de lògica, i és 
per això que aquest grup s’abstindrà. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Agrair al Sr. Joly l’explicació jo crec que clara sobre 
aquest tema. Jo crec que també és un tema que no és imputable 
entenc o prioritàriament a l’àrea d’Economia, sinó a l’àrea entenc 
d’Urbanisme, suposo. Jo tinc una sèrie de preguntes: aquests diners 
que posem a pagar venen d’una sentència judicial o els paguem abans 
de que vingui?, els paguem abans, doncs la pregunta clara és per 
què?, i per què no ho hem pagat abans? En qualsevol cas si estem 
pagant una cosa quatre anys després que no ve d’una sentència 
judicial, per què no ho hem fet abans? La segona pregunta que també 
seria d’Urbanisme, hi havia direcció d’obres d’algú de la casa en 
aquesta obra?, han exigit alguna responsabilitat tant a l’empresa 
privada que tingués la direcció d’obres com el conjunt de treballadors 
que no van revisar les modificacions de projectes, preus contradictoris 
o alguna cosa similar? 
 
 El nostre grup davant d’aquesta situació, els altres aspectes de la 
modificació ens semblaven més normals, votarem en contra per aquest 
punt en concret Sr. Joly, no pels altres, i sí que els hi demanaríem que 
200.000 € no són quatre duros, jo ja sé que tot això ha anat com ha 
anat, els hi demanem si us plau que facin més entesa en qualsevol 
situació. Sabem que sempre que es fan obres poden passar coses, és 
evident, els projectes poden ser diferents, pot sortir per sota temes 
elèctrics, el que sigui, per tant el que s’ha de fer i vostès ho saben és 
fer una modificació de projecte que inclogui el canvi d’aquest projecte i 
per tant dotar pressupostàriament el projecte, és per aquest motiu que 
nosaltres votarem en contra. I agrairíem que ens responguessin a les 
dues preguntes concretes. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. 
JOLY: Sr. Villaseñor en part té raó però no oblidi sobretot que hi ha 
determinades obres que en determinats moments no es poden aturar, 
hi ha certes casuístiques tècniques que plantegen la situació en cada 
moment. En qualsevol cas aquesta és una decisió que el departament 
jurídic de la casa determina en el seu moment, no li sé dir la data 
exacta, però sí que li sé dir que s’aplana amb l’argot jurídic, és a dir que 
senzillament aquestes empreses quan presenten aquest recurs 
l’Ajuntament directament s’aplana, és d’aquí on jo donava la meva 
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opinió, però nosaltres com en tants altres temes quan considerem que 
és un tema jurídic, doncs és un tema jurídic, i si Secretaria General té 
aquest tarannà no hi diem res en contra però sí que potser jo 
personalment no hagués pagat, o hagués demanat que s’hagués portat 
fins el final i a veure com acabava. No són quatre duros però no ens 
oblidem que des del 2002 de què parlem en obres de l’Ajuntament 
d’aquesta casa?, de 280 milions d’euros, 300?, 400 milions d’euros 
d’inversions, la suma total, la despesa total?, de què estem parlant, 
d’aquests 200.000 € amb aquests interessos?, tenim una institució que 
està pagant rigorosament com dèiem abans a tots els proveïdors i 
model en gestió econòmica i en gestió en general com administració 
pública?, posem les coses al seu lloc també, jo entenc que vostès 
qualsevol cosa que poden veure una mica anòmala en el tarannà 
general l’aprofiten i estiren del fil, ho entenc perfectament, però tampoc 
intentem magnificar el que no és magnificable. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Nosaltres parlem del que se’ns posa a votar, no parlem 
d’una altra cosa, per això estem parlant d’aquests 200.000 € que poden 
ser més o menys però és el que és. A partir d’ara jo entenc que per a 
nosaltres aquesta ja no és una condició econòmica sinó que tocarà 
revisar els expedients des de l’àmbit urbanístic. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:     13 (CiU) 
Vots en contra:   4 (PSC i PP) 
Abstencions:      6 (ICV-EUiA, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
 
 16.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ESPAI 
CONEIXEMENT I EMPRESA I EL SEU REGLAMENT 
 
 Fets 
 
 L’actuació que es vol emprendre forma part  de l’eix  3  del Pla 
Estratègic Econòmic i d’Ocupació elaborat entre finals de 2005 i inicis 
del 2007 i té com a principals propòsits: 
 
a) Planificar i millorar l’oferta de la formació professional en els tres 

subsistemes (cicles formatius, contínua i ocupacional). 
b) Acostar la formació professional a l’empresa. 
c) Dignificar la formació professional com a opció educativa. 
 
 L’Espai Coneixement i Empresa es pot definir com una acció 
destinada al foment de la creació d’un àmbit de treball multidisplicinar 
amb la col·laboració dels agents del territori per tal de coordinar totes 
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les instàncies relacionades amb el món empresarial i la formació. La 
creació d’un Espai de Coneixement i Empresa ha de suposar un pas 
per a la millora de la planificació de l’oferta formativa, ajustar-la a les 
necessitats canviants del mercat laboral i apropar-la i fer-la atractiva a 
la ciutadania. 
 
 Els passats dies 27 d’abril, 15 de maig i 7 de juliol es van reunir 
responsables municipals i tècnics responsables de l’Espai Coneixement 
i Empresa per tal de configurar els continguts, planificació i components 
de l’Espai, dites actes figuren dins l’expedient. 
 
 Com a resultat es decideix redactar un Reglament de 
funcionament de l’Espai Coneixement i Empresa, el qual s’adjunta. 
 
 Fonaments de dret 
 
- Llei 11/1999 de modificació de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
de règim local, arts. 22.2.d) i 25.2.h). 

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, art. 178. 

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

 
 Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 1r.- APROVAR la creació de l’espai Coneixement i Empresa 
 
 2n.- APROVAR inicialment la proposta de Reglament de l’Espai 
Coneixement i Empresa. 
 
 3r.- SOTMETRE a informació pública el text del Reglament pel 
termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, 
reclamacions o suggeriments, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial 
de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un diari 
de difusió comarcal i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.  
 
 4t.- APROVAR DEFINITIVAMENT sense necessitat d’un nou 
acord el Reglament de l’Espai Coneixement i Empresa ressenyat que 
ara s’aprova inicialment, si durant el termini d’informació pública no s’hi 
presenta cap al·legació. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, SRA. SALAT: Avui 
portem a aprovació la creació de l’espai coneixement i empresa i el seu 
reglament. 
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 En primer lloc, voldríem agrair les aportacions dels grups 
municipals en el redactat final del reglament, que sens dubte, han 
contribuït a enriquir la proposta, però no voldria començar l’exposició 
sense abans agrair l’esforç i il·lusió que l’equip tècnic de l’àmbit 
d’Economia, del Servei d’Ocupació Municipal, i del servei d’Educació 
han posat en la creació i en la gestació d’aquest projecte.  
 
 L’objectiu de l’espai coneixement i empresa, és connectar el món 
empresarial amb el món educatiu i l’administració pública. 
 
 Pretén impulsar la societat del coneixement a la nostra ciutat, amb 
una aposta decidida per a promoure un teixit empresarial d’alt valor 
afegit i la creació de coneixement a través de l’educació i la formació. 
 
 Fent un breu apunt sobre el seu origen, voldria destacar que el 
Pla estratègic Econòmic i d’Ocupació va proposar la creació d’una 
Mesa per a la Formació Professional com a instrument per a promoure 
la formació en el municipi amb la col·laboració i implicació de tots els 
agents locals.  
 
 Aquesta proposta junt amb el Projecte Educatiu de Ciutat i el Pla 
Local de Joventut, que també promouen iniciatives per a millorar el 
nivell educatiu i formatiu dels ciutadans, han estat la base sobre la qual 
s’ha construït l’espai coneixement empresa. 
 
 En la ronda de converses amb els agents socioeconòmics del 
municipi sobre la situació d’incertesa davant de la crisi es va acordar 
promoure la formació professional adaptada a les necessitats reals de 
les empreses del municipi i accelerar la creació de la Mesa prevista.  
 
 L’espai coneixement i empresa recull, per tant, els objectius que, 
de forma transversal, s’han anat marcant des dels diferents àmbits 
implicats amb una clara voluntat de treballar plegats unint esforços vers 
un mateix objectiu. 
 
 Objectiu que l’espai coneixement i empresa ha fet seu i que ha de 
revertir en una millora social. 
 
 El desenvolupament de la societat del coneixement requereix 
d’una elevada capacitat creativa i d’innovació per part de les empreses i 
dels treballadors, per tal de generar noves fonts de riquesa i de 
benestar a la població.  
 
 La formació al llarg de la vida constitueix la perspectiva 
estratègica per a actualitzar i ampliar constantment els coneixements i 
competències de les persones.  
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 La formació permet sobretot crear oportunitats per a aquelles 
persones en situació de risc social. 
 
 Avançar en aquesta direcció  suposa la col·laboració de tots els 
agents implicats per tal d’anticipar-se a les necessitats formatives 
d’empreses i de la ciutadania i donar-hi les respostes adequades. 
 
 Aquest espai s’alinea, desprès d’un exhaustiu treball conjunt, amb 
els objectius de la zona educativa que com bé saben gaudim des de 
l’any passat de forma pilot a l’Ajuntament de Sant Cugat, que són: la 
cohesió social i la innovació. 
 
 L’experiència ja consolidada del SantCugatTribuna, el treball 
conjunt entre els diferents àmbits de l’Ajuntament, el món empresarial i 
els agents socials i educatius de la ciutat que va suposar entre altres 
coses:  

 
• la presentació de la candidatura de Sant Cugat com a seu de l’Institut 

Europeu de Tecnologia,  
• l’evolució de la concepció del Servei d’Ocupació Municipal, i la 

implantació experimental de la Zona Educativa a Sant Cugat són els 
elements, en definitiva, que han fet possible el naixement d’aquest 
Espai. 

 
 Amb la creació de l’Espai Coneixement i Empresa volem 
coordinar totes les instàncies relacionades amb el món empresarial i la 
formació per tal de consensuar propostes i promoure iniciatives per 
aconseguir una millor articulació del potencial dels RRHH de la ciutat i 
les estratègies de competitivitat de les empreses del territori.  
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Nosaltres anunciem el vot favorable principalment per dos motius, un 
perquè el Pla Estratègic de Promoció Econòmica i Ocupació que es va 
redactar l’any 2006 amb el conjunt d’agents econòmics del territori i 
amb la col·laboració de l’àmbit de Promoció Econòmica i que es va 
liderar des del Servei d’Ocupació Municipal, així recomanava un espai i 
agraeixo que s’hagi reconegut la feina que es va fer des d’aquell Pla, 
no sempre passa que es reconeguin les feines, per tant sincerament li 
agraeixo. Sí que podríem dir que anem tard, el Pla data de l’any 2006 i 
no per aquesta recomanació sinó per moltes altres ens temem que és 
d’aquells Plans que no ens hem acabat de creure mai des de 
Convergència i Unió. Hi ha un altre punt favorable que ha estat la 
voluntat d’entesa, nosaltres sóc plenament conscient que quan vam 
sol·licitar en el Ple anterior que es quedés el punt sobre la taula era una 
mica precipitat però el Tinent d’Alcalde d’Economia i la Sra. Salat van 
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acceptar i van accedir a retirar-lo, per tant els hi agraïm i això ha 
permès que les diferents esmenes presentades per a nosaltres, els 
companys d’Iniciativa, el companys del PSC, s’hagin pogut debatre i 
integrar en el si de l’organisme i per tant millorarà molt el que és la 
participació i el seguiment polític, la transversalitat dels agents implicats 
i la integració de la formació no reglada. 
 
 Espais com aquests són necessaris i més en moments de crisi 
perquè cal optimitzar i molt els recursos existents per la formació. Cal 
afinar molt bé la punteria per saber quines són les mancances del 
territori per aprofitar al màxim tot allò que puguem oferir des dels 
Serveis Educatius, des dels Serveis d’Ocupació, etc., etc., però de 
moment i sobre el paper tot és correcte i ens agrada, el que sí que 
trobem a faltar a nivell pressupostari és allò que indica la voluntat que 
són les partides amb la dotació econòmica per a fer això possible, per 
tant els instem a que ens creguem el que ens demanava aquell Pla 
estratègic, que donem resposta a les necessitats en Formació 
Professional del territori, però sobretot que la promoció econòmica no 
sigui només el Santcugatribuna, que ens sembla molt bé, la implantació 
d’Esade-Creàpolis, que també no ho discutirem sinó que també ha de 
ser la promoció del treball, la intermediació laboral, la formació, etc., 
etc., i és en aquest apartat on veiem coixos els projectes que fins ara, 
des de Promoció Econòmica, se’ns estan presentant. 
 
 Vot de confiança però sí que els instem a que apliquin la globalitat 
d’aquell Pla estratègic de promoció econòmica. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Aquest és un d’aquells punts que sents satisfacció de ser regidor 
d’una ciutat i d’intentar posar solucions i el gra de sorra. Aquest punt 
arriba en un moment econòmic difícil i uns dels dèficits que ha tingut 
aquest país sempre és posar en comú el món educatiu, el món de 
l’empresa, el món del treball, i aquest Institut, aquest Espai de 
Coneixement i Empresa jo crec que intenta fer això, posar en comú, 
unir sinergies, unir esforços, unir d’alguna manera idees per tal de 
donar solucions a una sèrie de problemes múltiples. 
 
 Jo crec que és molt important que dins d’aquesta crisi econòmica 
en aquest espai es posi fil a l’agulla, i per què ho dic això?, doncs 
perquè estem en un moment que jo crec que és un canvi de cicle 
econòmic. Aquest país sortirà a “flote” si hi ha un canvi econòmic fort, 
de teixit industrial, de reconversió industrial, i això no hi ha una altra 
manera de fer-ho que també regenerant els espais formatius i els 
espais dels treballadors i treballadores d’aquest país. Per això és tan 
important que tant el món de l’empresa, el món patronal, els sindicats i 
l’educació vagin a una i adeqüin els espais a cadascun dels objectius. 
Per altra banda vull agrair la feina de tots plegats, sobretot agrair la 
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feina del Toni, de la Pilar, que vam fer un treball en comú per posar en 
comú les esmenes i agrair sobretot a la regidoria d’Educació, al Jordi 
Joly i al Valentí que van fer una feina molt interessant per tal d’acollir i 
d’agafar totes les nostres esmenes. Les nostres esmenes anaven en 
un sentit clar, anaven a aconseguir que realment aquest Espai de 
Coneixement i Empresa fos un espai transversal que tingués cabuda en 
tot aquest món, que inclogués el tercer sector, no oblidem que creiem 
que és un sector molt important i cabdal de cara al futur, i sobretot la 
formació professional, aquella formació professional no reglada. 
 
 Jo crec que avui és un d’aquells dies especials i que esperem que 
amb recursos, ganes i feina aquest Institut funcioni i vagi endavant. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: El nostre grup segurament no hagués fet la mateixa 
proposta que fa l’equip de govern. Tot i així en donarem un clar suport. 
És un tema clau i prou seriós.  
 
 Fa molts anys que ens hauria agradat que es prenguessin 
seriosament la formació professional (que és una de les preocupacions 
d’aquest espai), tant la formació reglada com l’ocupacional com la 
continua i també la formació d’aquells que queden fora del sistema 
educatiu reglat. També aquella que ha de permetre acollir als i a les 
joves en risc de no finalitzar amb èxit l’escolaritat obligatòria, que per 
diversos motius no té motivació cap a l’estudi i que tampoc no troba 
feina: per la situació actual o per la no qualificació professional. Per tant 
també creiem que han d’estar incloses propostes a realitzar abans dels 
16 anys. 
 
 A Sant Cugat no tota la joventut va a batxillerat ni a la universitat. 
Hi ha diversitat, i és bo que tota aquesta diversitat tingui relació amb el 
món de l’empresa, tota. Convé que empresa, administració, 
coneixement i educació vagin de la mà a tots nivells. 
 
 Ens hauria agradat que les propostes anteriors que han anat 
arribant a aquest espai haguessin ja estat una realitat. 
 
 I la por que tenim és que passi el mateix per dos motius: un 
perquè és un disseny ambiciós i que implica una gran dedicació; l’altre 
perquè està ple d’implícits i voluntats. La veritat és que alguns ara ja no 
són implícits i són explícits. 
 
 Vull agrair l’actitud d’escolta del Sr. Feixes, el Sr. Joly i la Sra. 
Salat a hores intempestives en algun moment. Aquesta actitud ha fet 
que es clarifiquin dubtes i han recollit bona part dels nostres 
suggeriments que eren els que diré i evidentment el treball en 
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col·laboració dels tres grups que hem presentant aquestes esmenes o 
propostes per millorar aquest espai. 
 
- Donar més força al treball transversal dels diferents sectors. 
- Que tots els grups municipals del consistori estiguem representats en 

l’espai. 
- Que el treball conjunt amb la Generalitat com a zona educativa tingui 

un pes més gran. 
- Que l’educació no formal també hi estigui representada. 
 
 Desitgem molt sincerament que el treball d’aquest espai doni 
molts fruits. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment 
dels 23 membres electius presents). 
 
Serveis Interns i Innovació 
 
 17.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE 
PLANTILLA. ACORD ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA I 
MITJANS DE COMUNICACIÓ MITJANÇANT LA INSTITUCIÓ DE LES 
LLETRES CATALANES I L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL 
VALLES PER A LA RECUPERACIÓ DELS TREBALLS I ESTUDIS 
SOBRE LITERATURA CATALANA REALITZATS PER 
L’HONORABLE MAX CAHNER. 
 
 Vistos els informes emesos pel Director d’Àmbit de Cultura, 
Esports, Educació i Joventut i la Directora d’Àmbit de Serveis Interns i 
Innovació relatius als acords establerts amb el Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per 
donar continuïtat als treballs de recerca sobre literatura catalana de 
l’honorable Max Cahner. 
 
 Vistos els convenis establerts entre el Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
l’Entitat Autònoma de l’Institut de les Lletres Catalanes i l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès. 
 
 Atès el que disposen l’article 22.2.1) i 90.1) de la Llei 7/1985, de 5 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i sobre les plantilles de 
les Corporacions Locals i la seva aprovació, i l’article 27 del Decret 
124/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, sobre les modificacions de plantilla. 
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 ACORDS 
 
 1r.- Aprovar la modificació de plantilla, creant una plaça de 
responsable de les tasques de recuperació dels treballs de literatura 
catalana, classificada en el grup A, subgrup A1, escala d’administració 
especial, subescala de Serveis Especials, classe Comeses Especials, 
adscrita a l’Àmbit de Cultura, Esports, Educació i Joventut. La durada  
d’aquesta plaça està vinculada a la vigència del conveni signat entre el 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i l’Ajuntament de 
Sant Cugat. Un cop finalitzi, es procedirà a l’amortització de la plaça. 
 
 2n.- La despesa generada per la nova plaça serà a càrrec de 
l’aportació que realitzi l’Entitat Autònoma de la Institució de les Lletres 
Catalanes amb aquesta finalitat. 
 
 3r.- Traslladar aquest acord als Àmbits de Serveis Interns i 
Innovació i d’Economia i Planificació Estratègica i de Cultura, Esports, 
Educació i Joventut. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. 
PUIGNERÓ: El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya a través de la Institució de les Lletres 
Catalanes ha demanat a l’Ajuntament de Sant Cugat la seva 
col·laboració per poder donar continuïtat als treballs de recerca en 
literatura catalana del Sr. Honorable Max Cahner.  
 
 El Sr. Max Cahner està duent a terme uns treballs sobre la 
literatura de la Revolució i Contrarevolució 1789-1849 cabdals per la 
història de la literatura catalana que en aquests moments es troben en 
perill de no poder-se finalitzar degut a la delicada situació personal del 
Sr. Cahner. La persona experta en aquesta matèria que ha estat 
ajudant al Sr. Cahner aquests darrers anys i que és el gran coneixedor 
de la seva obra és el Sr. Joan Tres, santcugatenc i professor d’un IES a 
Sant Cugat. La col·laboració que ens ha demanat la Generalitat és que 
l’Ajuntament pugui incorporar al Sr. Tres a la plantilla de l’Ajuntament i 
que aquest pugui dedicar-se al desenvolupament dels treballs de l’obra 
del Sr. Cahner. El cost d’aquesta incorporació és a càrrec del 
Departament de Cultura i la plaça es crea únicament per a fer aquesta 
feina, de moment tal com diu el conveni fins el 31 d’agost del 2010, 
amortitzant-se posteriorment la plaça. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: La passada Comissió Informativa de Serveis Interns el que 
ens van explicar respecte al que han comentat ara és pura casualitat 
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perquè ens van estar exposant que era una persona que provenia de la 
Generalitat, que venia en comissió de serveis a Sant Cugat i m’he llegit 
l’informe d’aquest expedient i resulta que és un conciutadà nostre, que 
és el director de l’IES Arnau Cadell, i per altra banda aquest conveni 
amb la Generalitat de Catalunya ja estava previst anteriorment ja que la 
sol·licitud d’aquest senyor per ocupar aquesta plaça és del dia 22 de 
juliol i això no ens quadra, hi ha uns “tempus” que no s’acorden a 
l’explicació que es va donar a la Comissió de Serveis Interns. A mi el fet 
que es porti endavant l’obra del Sr. Max Cahner em sembla molt bé, 
em sembla molt bé que la Generalitat de Catalunya contribueixi amb 
aquests diners però el que no em sembla gaire bé és la manera com 
se’ns va explicar en la Comissió Informativa. Des del Partit Popular ens 
abstindrem en aquest sentit, a més a més en el conveni deien com si 
fos la Generalitat la que estava interessada i és l’Ajuntament de Sant 
Cugat que insta a la Generalitat per a fer aquest conveni. Ens agradaria 
que ens ho acabessin d’explicar exactament. Des del Partit Popular ens 
abstindrem en aquest sentit amb tot el respecte cap el Sr. Tres davant 
del seu currículum que té, i no és pas per anar contra aquesta persona 
ni molt menys. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Ara coincidiré una mica amb la intervenció de la Sra. 
Rodríguez, jo juraria que tampoc va explicar vostè això de l’Institut, sí 
que és un funcionari de la Generalitat, evidentment, però això és el de 
menys, ara vostè ho ha explicat molt bé i nosaltres no tenim res en 
contra a part dels dubtes que teníem però que ja ha respost vostè. 
 
 Li anava a preguntar al Sr. Escura com anava això però veig que 
ja queda una mica més clar. 
 
 Nosaltres, en la línia habitual de Recursos Humans, ens 
abstindrem. 
 
 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. 
PUIGNERÓ: Vostè era el primer cop que venia a la Comissió 
Informativa de Serveis Interns, no sé si és que vam estar en dues 
Informatives diferents però en tot cas dir-li que la directora de Recursos 
Humans va explicar el que jo acabo d’explicar, potser en d’altres 
paraules, i en tot cas sí que aquesta persona un cop la plaça estigui 
creada vindrà en comissió de serveis. 
 
 Jo no vaig donar més detalls perquè entenc que vostè ho va fer ja 
la directora i va explicar més detalladament en què consistia i fins i tot 
va explicar el tipus de plaça que ocuparia i entenc que potser és l’única 
persona que no va entendre bé l’explicació però es va fer correctament 
en la Comissió Informativa. 
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 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Sr. Puigneró no s’escudi amb la seva directora d’àrea 
perquè no pot intervenir aquí en el Ple. Les coses són com són, jo li he 
dit finament que no ho deuria entendre gaire bé perquè això no ens ho 
van explicar, i no tan sols no ho he entès jo sinó que tampoc ho va fer 
un altre component de la mateixa Comissió. Per altra banda es va dir 
que sí que era un funcionari de la Generalitat i vam estar comentant 
que quina cosa més rara perquè entre administracions de diferent 
àmbit no hi ha comissions de servei en aquest sentit i ho vam estar 
debatent i comentant. També es va comentar a més a més, em sap 
greu perquè avui el Sr. Gausa no està present, amb el Sr. Gausa en la 
Junta de Portantveus en aquest sentit, i llavors espero que l’acta de la 
Comissió sigui fidedigne en aquest sentit, no se’ns va comentar per res 
el que vostè ha dit ara. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Jo crec que per la forma no ens hauríem de despistar 
del fons, jo crec que és molt important que hi hagi una inversió en la 
nostra literatura i tot plegat jo crec que això bàsicament hauria de ser el 
més important d’aquesta votació. Nosaltres ja sabem quin és el nostre 
posicionament, jo crec que en aquella Comissió Informativa es van 
explicar els temes des d’un punt de vista de Recursos Humans i no de 
Cultura i jo crec que com a mínim nosaltres era el que demanàvem, no 
altra consideració. Però no ens desviem en tot cas. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      19 (CiU, ICV-EUiA, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       4 (PSC i PP) 
 
 18.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ 
RETRIBUTIVA DELS LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT CUGAT DEL VALLÈS RESERVATS A TÈCNICS/QUES 
SUPERIORS QUE NO EXERCEIXEN COMANDAMENT FORMAL. 
 
 (El present punt fou deixat damunt la taula ). 
 
MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT 
 
 19.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PARCIAL DEL 
REGLAMENT SOBRE ESTRUCTURA ORGÀNICA I NORMES DE 
FUNCIONAMENT PER A L’ÒRGAN ESPECIAL PER A LA GESTIÓ 
DE LA XARXA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL DE SANT CUGAT 
DEL VALLÈS. 
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 Atesos els informes jurídics emesos pel Consorci del Parc de 
Collserola de data 18 de desembre de 2006,  pels Serveis Jurídics de 
l’Àmbit de Medi Ambient de data 28 de febrer de 2007, i per la 
Comissió Tècnica creada per a la modificació parcial del Reglament 
sobre estructura orgànica i normes de funcionament per a l’Òrgan 
Especial per a la gestió de la xarxa d’espais d’interès natural de Sant 
Cugat del Vallès, en els quals s’aconsella una sèrie de modificacions 
parcials del Reglament sobre estructura orgànica i normes de 
funcionament de l’Òrgan Especial per a la gestió de la xarxa d’espais 
d’interès natural de Sant Cugat del Vallès. 
 
 Atès que les modificacions consisteixen en: 
 
a) Introduir un nou apartat en l’article 5è, que portarà la lletra ll), i que 

dirà literalment, les actuacions i funcions definides en els punts 
anteriors, així com en els objectius generals de l’article 4t. no podran 
entrar en col·lisió amb les competències i finalitats que l’Òrgan 
Gestor del Parc de Collserola té atribuïdes dins del seu àmbit 
d’actuació, sense perjudici que es puguin elevar propostes d’actuació 
i/o col·laboració per a la seva aprovació per part de l’esmentat Òrgan 
Gestor. 

 
b) Substituir totes les referències que s’efectuen a la figura del Gerent, 

per la denominació de Coordinador Tècnic. 
 
c) Modificar el règim de sessions del Consell General que passarà 

d’una periodicitat semestral a una periodicitat anual. 
 
 Atès allò que disposa l’article 27 de l’esmentat Reglament en 
ordre al procediment a seguir per a efectuar modificacions estatutàries. 
 
 Es proposa al Ple Municipal l’aprovació dels següents: 
 
 ACORDS 
 
 Primer.- APROVAR inicialment les modificacions parcials del 
Reglament sobre estructura orgànica i normes de funcionament de 
l’Òrgan Especial per a la gestió de la xarxa d’espais d’interès natural de 
Sant Cugat, en els termes que figuren en els informes jurídics 
incorporats a l’expedient. 
 
 Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un 
termini de 30 dies a comptar des del següent al de la publicació de 
l’anunci corresponent en el BOPB, de conformitat amb el que disposa 
l’article 49 de la Llei 7/1985, de 4 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
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 Tercer.- DISPOSAR que les modificacions parcials del Reglament 
sobre estructura orgànica i normes de funcionament de l’Òrgan 
Especial per a la gestió de la xarxa d’espais d’interès natural de Sant 
Cugat, quedaran aprovades amb caràcter definitiu sense necessitat 
d’adoptar-se nou acord en el supòsit que durant el període d’exposició 
pública de l’expedient no s’hagués presentat cap suggeriment o 
reclamació, tot procedint-se a la seva publicació en el BOPB als efectes 
de la seva entrada en vigor, de conformitat amb el que estableixen els 
articles 65 i 72 de la Llei 7/1985, de 4 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I 
MOBILITAT, SRA. SUBIRÀ: Arrel del coneixement que el Consorci del 
Parc de Collserola va tenir dels estatuts de la Xarxa d’Espais d’Interès 
Natural de Sant Cugat del Vallès, ens va fer arribar una sèrie de 
suggeriments que en el seu moment no havien estat fets arribar en 
forma d’al·legacions però sí que varem considerar a bé tenir-los en 
compte i bàsicament el que fan referència és el fet que en tant que el 
Parc de Collserola i el seu òrgan gestor té una sèrie de competències 
en el terme municipal de Sant Cugat pel que fa al Parc de Collserola i la 
Xarxa d’Espais d’Interès Natural de Sant Cugat del Vallès doncs també 
té vocació d’incidir en els diferents àmbits de la Xarxa d’Espais 
d’Interès Natural de Sant Cugat  doncs mirar de que les feines 
d’ambdós organismes no col·lisionessin. És per això, a banda de dos 
elements més que ara els hi comentaré, que des de l’Àmbit de Medi 
Ambient es va considerar necessari introduir una sèrie de modificacions 
en el Reglament sobre l’estructura orgànica i normes de funcionament 
per l’òrgan especial per a la gestió de la Xarxa d’Espais d’Interès 
Natural de Sant Cugat del Vallès.  
 
 Concretament la primera de les modificacions i que fa referència a 
això que acabo de comentar consisteix en introduir un nou apartat en 
l’article 5è que dirà literalment: “que les actuacions i funcions definides 
en els punts anteriors on s’expliquen les competències d’aquest òrgan 
de la Xarxa d’Espais d’Interès Natural així com en els objectius 
generals de l’article 4t no podran entrar en col·lisió amb les 
competències i finalitats que l’òrgan gestor del Parc de Collserola té 
atribuïdes dins del seu àmbit d’actuació sens perjudici que es puguin 
elevar propostes d’actuació i/o col·laboració per a la seva aprovació per 
part d’aquest òrgan gestor”. Per tant doncs, bàsicament, es tracta de 
clarificar aquest potencial conflicte de competències que es podria 
produir en alguna ocasió. 
 
 En segon lloc la modificació del reglament fa incidència en la 
modificació de la figura del Gerent que hi havia prevista originàriament 
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en aquest reglament, per la denominació i la figura d’un coordinador 
tècnic amb dependència de l’estructura municipal de l’Ajuntament i, per 
tant, sense una atribució directa en l’òrgan de gestió sense gestió de 
personal, etc. sinó una figura ben bé de coordinació per part de 
l’Ajuntament d’aquest òrgan de la Xarxa d’Espais d’Interès Natural. 
 
 I finalment, modificar el règim de sessions del Consell General per 
adequar-lo més al que és la realitat o al que podria ser-ho, que és 
passar d’una periodicitat semestral a una periodicitat anual, tenint en 
compte ja els diversos òrgans de participació en els quals s’exposen 
tots els temes relatius a l’àmbit de Medi Ambient i a totes les reunions 
que es poden anar generant durant l’any. Òbviament el fet de que hi 
hagi una reunió ordinària anual no treu que en casos que siguin 
necessaris es puguin convocar altres reunions extraordinàries. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Seré 
breu, perquè les cares que es veuen ja són de cansament. Nosaltres 
amb la Xarxa XEIN, que va ser creada quan ERC estava en el govern i 
una mica la idea va ser de contraposició al Pacte del Creixement que 
nosaltres no varem subscriure. Es va creure i també així es va fer per 
part del Ple doncs que calia una mena de contraposició al creixement 
que fos tota una sèrie d’espais verds doncs que limitessin el creixement 
de la Ciutat i la delimitessin. Per a nosaltres això tenia i té una 
importància alta tot i en quant era, una la Xarxa d’Espais Naturals, és 
un òrgan participatiu. Per tant, després de llegir i donar-li voltes a la 
proposta de modificació del reglament que ens donen la impressió 
general és que, bé, es vol que la cosa mica en mica vagi minvant i es 
vagi apagant com una espelma. Aleshores, nosaltres, evidentment, 
podem entrar perfectament en que no hi hagi un gerent i hi hagi un 
coordinador, amb això tampoc hi hauria problema, malgrat que això sí 
té una importància simbòlica, però hi entraríem per aquí, però espaiar 
les reunions de dues a una en un any en quant no s’ha fet cap en 
pràcticament dos anys doncs pràcticament aquí es veu una voluntat de 
que l’espelma es vagi apagant. Nosaltres creiem que, si bé en aquests 
moments evidentment no és tema com ja li vaig dir en Comissió 
Informativa prioritari, pels problemes d’immersió etc., sí que en un futur 
i espero que en un futur molt proper el tema XEIN, la Xarxa d’Espais 
d’Interès Natural torni a ésser un tema molt, molt, molt important per a 
la nostra Ciutat i en aquells moments si seguim amb aquest reglament 
ens trobarem amb un XEIN molt descafeïnat, sincerament, i amb tota la 
gent que hi hauria de participar, francament desanimada. El nostre grup 
lamentant-ho molt votarem que no amb aquesta modificació. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo 
la veritat és que amb aquest punt, he estat escoltant la intervenció del 
portaveu d’ERC i es que aquesta xarxa no se la creia ni el que la va 
crear. I avui estem vivint el resultat. Va néixer morta aquesta xarxa, 
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però es que no va ser capaç ni ell de fer-la funcionar, ni s’ha estat 
capaç en aquest mandat. Estem votant a favor d’una modificació del 
reglament d’un òrgan que s’ha constituït, menys mal que s’ha constituït 
perquè sinó no sé que estàvem fent, i en aquest mandat encara no s’ha 
reunit, i portem dos anys i mig gairebé de mandat. I a més estem 
aprovant un reglament que redueix les seves competències perquè 
lògicament el Parc de Collserola vol gestionar els espais que li 
pertoquen i estarà be que li pertoquin quants més espais  millor perquè 
voldrà dir que s’amplia el màxim. No sabem encara quins són els 
espais que aquesta xarxa preveu gestionar i no els estic 
menysvalorant, ni molt menys, perquè hi ha d’altres espais al marge de 
Collserola interessants per tal de gestionar. Ens carreguem una figura 
que ja està bé també pels temps que corren doncs un càrrec de 
confiança més no seria massa raonable, però en tot cas li traiem entitat 
a aquest organisme i reduïm el règim de les convocatòries que no es 
convoquen mai. Per tant, nosaltres no votarem ni que sí ni votarem que 
no. No farem el que varem fer abans de no votar perquè ens semblaria 
..., però ens abstindrem perquè jo penso que és una mica una burla al 
sentit comú a tota aquesta història que va néixer malament i que estem 
canviant el reglament per poder mantenir-lo en vida. 
 
 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Bé darrerament s’està instal·lant en aquest ple un costum peculiar, per 
definir-ho d’alguna forma: modifiquem estatuts d’òrgans municipals que 
pràcticament no es reuneixen i tenen poca activitat coneguda. Potser 
per això deuen haver posat el Gerent, en el seu dia. El meu Grup 
hagués apreciat que conjuntament amb la modificació d’aquest òrgan 
de gestió dels espais naturals s’hagués presentat una memòria de la 
seva activitat. Un òrgan que ens consta no s’ha reunit en els darrers 
dos anys, tot i tenir l’obligació de fer-ho. Però no volem ser nosaltres els 
qui caiguem també en el vici de reunir-se per reunir-se. Pensem però 
que aquest òrgan té una singularitat respecte d’altres existents a Sant 
Cugat: la majoria d’òrgans són consells de participació, llocs 
principalment on informar, contrastar i debatre, però aquest resulta que 
és diferent, és un òrgan de gestió. I per tant, es suposa que té 
encomanada la gestió, fer i decidir, aquesta vegada podem decidir i no 
solsament informar. Per tant, aprofitem l’ocasió per dir que ens va 
produir l’òptica que li donava aquest òrgan la Regidora, ja que sobre tot 
posava l’accent en la informació i poc o gens en la gestió. Pensem que 
aquest òrgan podria haver fet molt, per exemple, a Torre Negra tractant 
d’arribar a acords amb petits propietaris per explotació de zones 
agrícoles i d’extensió d’horts socials. Donarem confiança i votarem a 
favor del que se’ns proposa però preferiríem fer canvis substancials 
degut a la molta activitat que es desenvolupa i no a canvis estructurals. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I 
MOBILITAT, SRA. SUBIRÀ: Bé, òbviament no estic d’acord amb el 
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seu plantejament. En cap cas el que es vol és eliminar ni apagar la 
flama d’aquest òrgan. Aquest òrgan és un  element i sobretot més que 
l’òrgan en ell mateix, que segurament és un element funcional del que 
estem realment parlant que és la Xarxa d’Espais d’Interès Natural de 
Sant Cugat que sí que està definida quina és, que disposa d’un plànol 
on estan definides les taques que el conformen i que a més té vocació 
de ser gestionat per part d’aquest Ajuntament. Però no només vocació, 
sinó que a més a través d’accions que ja s’han executat doncs ho 
estem fent. Fa un moment es comentava que una de les feines que 
hauria de fer aquest òrgan és, per exemple en l’àmbit de Torre Negra, 
arribar a acords amb propietaris per gestionar horts: doncs això és el 
que la Xarxa precisament esta fent i ha fet durant aquest any. Per una 
banda, la persona diguem-ne que actua com a coordinador d’aquesta 
xarxa i que és una persona del Departament de Medi Ambient va 
gestionar l’acord amb un dels propietaris del sector de la Torre Negra 
per arranjar tot l’espai del voltant del Pi d’En Xandri; a més ara s’ha 
signat o es signarà un conveni amb els Jesuïtes per tal de gestionar 
parcel·les que ells tenen en aquest àmbit i poder-ne fer també horts de 
cara a la ciutadania i poder anar recuperant els conreus. Saben vostès 
que el tema dels propietaris en aquest àmbit és un tema delicat i més 
amb la situació jurídica en la que ens trobem en aquests moments i n’hi 
ha pocs a banda dels que he esmentat doncs que vulguin donar passes 
endavant a l’hora de gestionar els seus espais. Estant tots a 
l’expectativa. Per tant en l’àmbit de la Torre Negra és un tema delicat i 
malgrat que es mantenen converses que són converses llargues doncs 
de moment s’ha aconseguit, a banda de gestionar, de fer un pou i de 
començar a treballar els terrenys que són pròpiament municipals i això 
ho fa el coordinador de la Xarxa d’Espais d’Interès Natural, també s’ha 
arribat com deia a aquests acords amb dos propietaris diferents: en un 
cas per arranjar tot un espai que reconeixeran que ha quedat força més 
ben endreçat i per una altra banda, amb els Jesuïtes com deia per fer 
un hort. Per tant, crec que moltes de les coses que estan dient no és 
veritat. Es fa una feina, es fa tota la feina de recuperació de les rieres, 
de zones forestals, aquest any hem tingut una feina afegida en tot 
l’àmbit de les ventades, a banda, ens reunim tant amb els propietaris 
forestals de la Ciutat, amb els òrgans també de participació que tenen 
els propietaris forestals. El que acabem veient es que dins d’aquest 
àmbit tenim molts fòrums de participació, en aquest cas amb els 
propietaris forestals, en els Consells de Districte, que és també on 
s’acumula part dels espais d’interès natural de la Ciutat, doncs també hi 
ha les seves reunions de participació. Vull dir que tenim moltes 
reunions on tractem els temes que afecten a la Xarxa d’Espais d’Interès 
Natural i ens semblava que en aquest cas aquest òrgan podia ser 
suficient que es reunís com a mínim un cop l’any i si s’escau doncs més 
cops l’any de manera extraordinària. Per tant, en cap cas eliminar les 
seves competències tampoc com ha dit el Sr. Boix. Si vostè s’ha llegit 
l’informe jurídic no calia ni tan sols incorporar, segurament jurídicament, 
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aquesta esmena que ens ha demanat el Parc de Collserola. Ho fem 
com una mesura de respecte institucional perquè ells van fer un 
informe que se’ns va suggerir, però si miren l’informe jurídic hi ha un 
punt en que diu que -ara no el buscaré- però on diu que l’Ajuntament no 
pot cedir competències que no té i que per tant, doncs nosaltres no 
estem cedint competències en el Parc de Collserola sinó que el que ells 
ens demanen és: com que nosaltres gestionem el Parc i vosaltres a 
nivell de Xarxa d’Espais d’Interès Natural també posem una frase on 
deixi ben clar que mirarem de no col·lisionar i en tot cas de col·laborar, 
que és una de les tasques que té encomanades aquesta Xarxa 
d’Espais d’Interès Natural, que és col·laborar amb d’altres ens, amb 
altres administracions que també es dediquin a gestionar Espais 
d’Interès Natural. No entro a comentar el tema del Gerent perquè tots 
han dit que ja estaven d’acord, s’està demostrant una figura operativa i 
l’únic que em queda dir es que convocarem properament doncs aquest 
òrgan per tal de poder exposar tota la feina que s’està fent que és molta 
i que nosaltres també confiem que en el futur doncs gràcies a disposar 
de més recursos pugui a anar a més. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo 
no volia que se m’entengués malament abans. Jo no dic que no 
treballin ni que no facin els deures. Jo el que dic es que aquesta Xarxa 
no serveix per res. És un òrgan que si aprovem la seva modificació del 
reglament és per no tancar-lo, perquè potser quedaria malament. A la 
Torre Negra la Xarxa d’Espais d’Interès Natural, la XEIN, que suposo 
que deu ser pel nom que queda maco, gestionarà la Torre Negra 
aquesta xarxa? Sí? Això no és el que varen explicar a la Comissió 
Informativa: el que van dir  va ser que els espais que eren de Collserola 
i esperem que ho siguin amb aquest sector de Torre Negra no els podia 
gestionar aquesta Xarxa sinó que s’havia de treballar conjuntament 
amb el Patronat de Collserola, col·laborar i demés. Jo el que vull dir és 
de vegades ens abstenim perquè és una xorrada el que estem fent amb 
aquest tema. Jo el que els demano és que treballin amb els agents del 
territori que és el que s’ha de fer i és el que potser algunes vegades no 
hem fet i així ens va amb el tema de Torre Negra, per exemple, treballi 
amb els agents del territori, treballi per exemple amb les ADF’s com ha 
dit vostè, treballi amb els districtes, tot això que ha dit, segueixi fent-ho i 
no segueixi donant vida amb una cosa que no serveix per res, perquè 
això del XEIN no serveix per res. No ha fet res, s’ha reunit una vegada 
des de que es va crear en l’anterior mandat, i és evident que no serveix 
per res, i no sé perquè tenim que modificar reglaments, tanquem-lo.  
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I 
MOBILITAT, SRA. SUBIRÀ: Sr. Boix, li recordo que a hores d’ara el 
Govern de la Generalitat encara no ha aprovat el Parc Natural de 
Collserola. Per tant, mentre no estigui aprovat el Parc Natural de 
Collserola malauradament Torre Negra no en forma part i per tant, ens 
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toca a l’Ajuntament de Sant Cugat gestionar aquest espai natural com 
tants altres que ens toca gestionar de la Ciutat. Tant de bó això ja no 
hagués de ser així però és que segurament el dia que Torre Negra 
formi part del Parc Natural caldrà que ens trobem amb el propi Patronat 
del Parc de Collserola i establim quina és la relació de gestió que es 
farà, i segurament serà una relació de gestió de col·laboració on 
l’Ajuntament hi tindrà competències, tindrà una feina a realitzar i el Parc 
de Collserola en tindrà una altra o treballarem conjuntament. Ja ho 
establirem. Però es que ara per ara,  aquí l’únic que estem dient és que 
no entrarem en col·lisió, però és que en aquests moments 
malauradament Torre Negra no forma part del Parc de Collserola, ni 
forma part del Parc Natural de Collserola que no existeix. D’altra banda, 
malgrat els anys que fa que s’anuncia que aquell any des del dia que 
ho van anunciar, que aquell any s’aprovaria i s’aprovaria. I per tant, ara 
per ara ens toca gestionar Torre Negra. I pel fet de que existeixi un 
òrgan de participació o un òrgan que ja està creat nosaltres ara el que 
estem aquí fent és adaptar-lo de la manera que ens  sembla més 
operativa i com deia el Sr. Grangé feia un moment si potser en aquests 
moments per les circumstàncies que siguin no disposa d’un volum de 
recursos diguem-ne extraordinaris per fer segons què, esperem que en 
el futur sí que ho pugui fer i el fet de que disposem d’un municipi on el 
40 % del seu territori és massa forestal que disposa d’uns recursos 
naturals que ens sembla interessant i el fet de que haguem pogut 
establir una Xarxa d’Espais d’Interès Natural, bé, en el seu moment es 
va determinar doncs que això requeria d’un òrgan específic i per tant, 
nosaltres abans de que s’apagui la flama o de liquidar-lo del tot volem 
seguir podent treballar en aquesta línia i veient si en un futur doncs se li 
pot donar encara més transcendència. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Miri, sap que passa, vostès en algunes coses no es creuen ni el que 
fan i en el cas de la xarxa aquesta és evident. Segurament tenen 
dubtes de que si Torre Negra entrarà dins de Collserola o s’ampliarà el 
Parc de Collserola. Segurament deuen tenir dubtes. Bé, jo no en tinc 
cap dubte, segur que Collserola passarà a ser Parc Natural, s’ampliarà i 
la Torre Negra espero que estigui dins del Parc de Collserola. Ara li dic 
una cosa també: no parli tant alegrement de la Torre Negra perquè en 
aquests moments malauradament i no serà per culpa meva, ni del 
nostre Grup, Torre Negra avui no és un espai preservat encara. O sigui 
que, vagi en compte en segons quines coses que diu en el Ple perquè 
ja ens agradaria a nosaltres que en aquests moments poguéssim parlar 
tan alegrement de la Torre Negra.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:    16 (CiU i PSC) 
Vots en contra:  2 (ERC) 
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Abstencions:     5 (ICV-EUiA, PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
 
SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
 20.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ 
DEL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL SECTORIAL DE 
SERVEIS SOCIALS, ACCIÓ SANITÀRIA I IGUALTAT. 
 
 Atès que en data 27 de maig de 2002, es va aprovar inicialment 
mitjançant acord plenari el Reglament del Consell Municipal Sectorial 
de Serveis Socials, Acció Sanitària i Igualtat, essent publicat 
íntegrament el text als efectes de la seva entrada en vigor en data 9 de 
setembre de 2002. 
 
 Atès que l’any 2007, l’estructura municipal pateix un canvi que 
modifica la composició dels departaments que integren la tinença 
d’Alcaldia de Serveis a la Ciutadania. 
 
 Atès que l’experiència dels anys transcorreguts sota la regulació 
del Reglament aprovat l’any 2002, ha deixat palesa la inoperabilitat 
d’alguns dels òrgans establerts en la seva estructura. 
 
 Atès que els principis d’eficàcia, eficiència i simplificació han 
d’inspirar sempre el funcionament de l’Administració Pública. 
 
 En conseqüència, es proposa al Ple municipal l’aprovació dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
 Primer.- APROVAR inicialment la modificació del Reglament del 
Consell Municipal Sectorial de Serveis Socials, Acció Sanitària i 
Igualtat, en els termes que figuren en el text del document incorporat a 
l’expedient administratiu. 
 
 Segon.- SOTMETRE  l’expedient a informació pública durant un 
termini de 30 dies a comptar del següent al de publicació de l’anunci 
corresponent en el BOP, de conformitat amb el que disposa l’article 
49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 
 Tercer.- DISPOSAR que les modificacions del Reglament del 
Consell Sectorial de Serveis Socials, Sanitat i Ciutadania, quedaran 
aprovades amb caràcter definitiu, sense necessitat d’adoptar-se nou 
acord, en el supòsit que durant el període d’exposició pública de 
l’expedient no s’hagués presentat cap suggeriment o reclamació, tot 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.10.2009                    pàg. 94 

 
ESBORRANY ACTA 

procedint-se a la seva publicació en el BOP, de conformitat amb el que 
estableixen els articles 65.2) i 70.2) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. 
FORTUNY: En primer lloc voldria agrair les aportacions en el reglament 
per part dels Grups del PSC, ICV-EUiA i ERC. L’any 2002 es va 
aprovar inicialment mitjançant acord en aquest Ple del Reglament del 
Consell Municipal Sectorial de Serveis Socials, Acció Sanitària i Igualtat 
amb la seva entrada en vigor el setembre d’aquell mateix any. Aquest 
Reglament regulava la naturalesa, l’estructura orgànica, la composició, 
les funcions i el règim de sessions d’aquest Consell seguint l’estructura 
organitzativa de l’Ajuntament d’aquell moment i tenint en compte els 
agents socials del municipi implicats en temes de referència com són 
els Serveis Socials, la Salut Pública i la Igualtat. L’any 2007 com vostès 
saben doncs l’estructura municipal té un canvi que modifica la 
composició dels departaments que integren la Tinència d’Alcaldia de 
Serveis a la Ciutadania. Al mateix temps desapareixen del marc d’acció 
de Salut Pública alguna de les figures existents fins aleshores i que 
formaven part del Consell com a membres integrants del mateix com 
són el veterinari municipal i també el farmacèutic municipal. També el 
nou model de societat, un model dinamitzador d’entitats del sector 
adreçades al suport de col·lectius específics com són el de les 
persones amb mobilitat reduïda, la gent gran, persones amb malalties 
neurològiques i també amb malalties degeneratives han fet que 
apareguin nous actors susceptibles d’estar contemplats i de formar part 
en aquest Consell. D’altra banda, l’experiència dels anys transcorreguts 
sobre la regulació del Reglament aprovat a l’any 2002 deixava palesa la 
inoperativitat d’alguns dels òrgans establerts en la seva estructura com 
són la Comissió Executiva i també la Comissió de Treball. Bé, atenent 
als principis d’eficàcia, d’eficiència i de simplificació que han d’inspirar 
sempre el funcionament de l’Administració Pública s’ha convingut, s’ha 
cregut convenient adequar aquest Reglament del Consell Municipal 
Sectorial de Serveis Socials, Acció Sanitària i d’Igualtat a les 
necessitats i a les circumstàncies actuals. I és en aquest sentit que 
portem a l’aprovació d’aquest Ple la proposta de modificació d’aquest 
Reglament. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Votarem favorablement en aquest punt, perquè estem plenament 
d’acord que calia regular de nou el Consell, perquè calia contemplar 
doncs les taules que s’han anat creant al llarg d’aquests últims anys i 
les que es crearan en un futur, també doncs perquè bona part de les 
esmenes que s’han presentat han estat acceptades, per tant, 
reconeixem aquesta voluntat de diàleg, per exemple les que donen veu 
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i vot a Federació d’Associacions de Veïns o el nou hospital o a les que 
les comprometen a presentar el pressupost abans de l’aprovació, les 
que milloren terminis, etc. Però sí que deixi’m fer una petita crítica pel 
fet de no acceptar totes aquelles esmenes que han anat dirigides a 
agilitzar el funcionament del Consell, millorar l’operativitat i que 
permetessin en el moment que fos possible augmentar la capacitat de 
decisió i de treball del Consell. O sigui, una major participació no vol dir 
sempre una millor participació. I entenem que com es pot fer en el 
Consell de Cultura, també era una oportunitat doncs de millorar la 
capacitat de decisió i treball del Consell. Vostè en la Comissió 
Informativa, arrancava el compromís d’anar treballant, d’anar fent 
aquesta feina més si vostè vol educativa d’anar treballant per millorar el  
funcionament d’aquest tipus de Consell i per tant nosaltres els 
acompanyarem en el que és aquest camí. Pel que fa referència a les 
taules sí que li volia preguntar a vostè, ens va comentar a la passada 
Informativa, on parlàvem del Consell que la taula de treball de la 
Família i de la Infància encara no teníem clar amb quines dates ens 
mouríem per a la seva creació. Nosaltres de nou, des del nostre Grup 
la instem com feia en aquella moció doncs el desembre 
aproximadament de 2007, com li varem fer en una pregunta el 
desembre de 2008 en aquest mateix Ple li tornem a instar a la creació 
d’aquesta taula, en aquell moment vostè ja ens parlava d’uns tècnics 
assignats, ens deia fins i tot el nom, que evidentment no discutim i no 
discutirem, però sí que creiem que en aquests moments caldria posar fil 
a l’agulla, ara sí ja, en el que és la creació de la taula de les Famílies i 
la Infància. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Només per anunciar el nostre vot favorable amb la línia que ha explicat 
el company del Grup d’ERC justament perquè doncs entre tots els 
Grups, els tres partits d’esquerra de l’oposició hem presentat aquestes 
esmenes a les que feia esment el company i penso que d’aquesta 
forma doncs millora el Reglament d’un consell de participació que jo 
crec que siguem capaços d’aprovar el Reglament de Participació 
hauríem de ser capaços també de preveure quina ha de ser l’estructura 
dels Consells de Participació de la ciutat, perquè un Consell de 
Participació on hi participem tanta gent dels mateixos sectors i demés 
jo crec que no és el més adequat, en tot cas és un Consell 
d’Informació, en el que pots escoltar però no és el mateix que una taula 
molt més sectorial o un nucli de participació més clar com és el Consell 
de Cultura, que també en feia referència en Toni Ramon d’ERC. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Bé, encara no sé com es diu, si és diu Reglament del 
Consell Municipal Sectorial de Serveis Socials, Sanitat i Ciutadania o 
com diu en l’Ordre del Dia: Reglament del Consell Municipal Sectorial 
de Serveis Socials, Acció Sanitària i Igualtat. Em penso que com el tinc 
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com a reglament, em penso que a l’Ordre del Dia està equivocat, em 
penso. No sé. Bé, el nostre Grup, igual que ERC i ICV-EUiA es va 
prendre molt seriosament la tasca de millorar aquest reglament que ens 
presenta, segurament ajustant el temps però amb sinceres ganes de 
millorar la proposta inicial. Varem fer propostes tant de forma com de 
fons: de forma perquè cal dir que hi havia unes quantes errades que 
d’elles s’intuïa un retalla-enganxa de l’anterior Reglament sense revisar 
massa. Per exemple: en ell hi havia el títol actual ben posat a l’inici, 
l’actual que és suposo que és el que tinc en reglament, però en la resta 
del Reglament seguia l’anterior i és clar era una mica estrany. També 
continuaven apareixent òrgans que s’havien suprimit i altres aspectes 
que no venen al cas. Bé ha tornat a passar ara amb el títol del 
Reglament que hi ha en l’Ordre del Dia i en el que tenim. També varem 
fer unes propostes de fons i algunes d’elles s’han recollit, les ha 
comentat abastament en Toni i el Xavier i altres que no. De tota manera 
el nostre Grup més que el Reglament en si creu que el que preval són 
les ganes de donar vida a un Consell, de cercar la participació des de 
sectors implicats directament, i fins ara no ho hem notat. L’any passat 
el Consell no s’havia reunit els cops que estava previst al Reglament 
antic. Varem haver de fer un prec per demanar que es convoqués. 
Pensem que és molt important la vida que es doni a les taules de 
participació i acabar-les de crear i també millorar la tasca d’aquest 
Consell. Esperem que aquest nou Reglament que no és el que 
nosaltres proposaríem però, bé, considerem que ha millorat, serveixi 
per introduir un major dinamisme i s’acosti més a la participació que a 
la informació. En donarem suport. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. 
FORTUNY: En primer lloc m’agradaria contestar a la Sra. Gorina. Sra. 
Gorina continuem tenint percepcions molt diferents. Em sap molt de 
greu en temes que afecten a la ciutadania doncs tinguem aquestes 
percepcions tant i tant diferents. Sense entrar amb massa detall dir-li 
que el que veig és que la benevolència que hem tingut des de l’àrea en 
l’incompliment de terminis que han tingut per presentar aquestes 
esmenes doncs se’ns han tirat en contra. I bé, nosaltres continuarem 
actuant igual, però jo li demanaria que al menys reconegués la bona 
voluntat per part nostra. Afegeixo que agraeixo les aportacions que han 
fet els diferents grups polítics. Pel que fa al tema dels terminis no és 
cert. Revisi les actes i veurà que s’han convocat quan tocaven els 
diferents Consells Sectorials, concretament tres. Jo porto en aquest 
mandat des de juny de 2007, tenint en compte que la freqüència és 
semestral doncs se n’han convocat tres i si que li agrairia estaria bé 
que en el proper Consell algú del seu Grup polític hi participés perquè 
normalment no hi ve ningú. El Sr. Toni Ramon doncs agrair-li també les 
seves paraules, dir-li que sóc plenament conscient de que ens queda, 
tenim el repte de convocar, bé de crear la taula de Família i Infància, ja 
li vaig manifestar i per tant no en faig omissió i no m’oblido de que ens 
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és difícil en aquests moments crear aquesta taula, però jo em 
comprometo a la propera Comissió Informativa poder-li donar una 
resposta concreta en aquest tema de si realment la podem constituir, 
que segurament podrà ser, o si doncs haurem de desestimar-la. Però, 
esperem que per la rellevància i l’importància que té doncs la podem 
constituir ben aviat. I bé, comentar que la voluntat ha estat el consens i 
sobretot la simplificació i l’eficàcia i l’eficiència d’aquest nou Reglament 
del Consell. I ben segur que com deia tant el Sr. Boix com el Sr. Toni 
Ramon, doncs podrem millorar molts aspectes i espero que podem 
continuar junts en aquest camí. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Bé, només dir que la companya del nostre Grup ha 
assistit a tots i cadascun dels Consells. No dic que el 100 % de 
l’estona, però ha assistit a tots i cadascun dels Consells. I que la 
predisposició l’hem tingut tots i ja ho he dit que a més hem anat amb 
temps ajustat, no he dit pas que no hi hagués predisposició ni bona 
voluntat, he dit que hem fet esmenes de forma i esmenes de fons, no 
he parlat de la predisposició. Per tant, he parlat de que creiem que s’ha 
de donar més dinamisme a les taules i també millorar la tasca d’aquest 
Consell, que l’any passat varem haver de fer un prec perquè no es 
reunís perquè no es reunia ni estava complint el Reglament. Aleshores 
a l’endemà es convocava, potser era una casualitat –si era una 
casualitat fantàstic- però de moment no s’havia convocat. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. 
FORTUNY: Continuem la Sra. Gorina i jo amb perspectives molt 
diferents. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment 
dels 23 membres electius presents). 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 21.- PRECS, PREGUNTES I INTERPELACIONS. 

 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA, planteja en ordre successiu les següents questions:  
 
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Sra. Carmela Fortuny 
no li farem cap pregunta no sigui que no acabem bé, en qualsevol cas 
voldríem recordar una pregunta que varem fer a l’anterior Ple al Tinent 
d’Alcalde de Cultura, sobre les subvencions de la Diputació de 
Barcelona que vencien el dia 30 de setembre respecte a la rehabilitació 
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de determinades construccions d’entitats. Em comenta el company de 
la Comissió Informativa de Cultura que no se n’ha parlat d’aquesta 
qüestió a la Comissió Informativa i per tant la pregunta és molt clara. Es 
van presentar, quines, i quan i per quin import i quines actuacions?.  
 
EQUIPARACIÓ RETRIBUTIVA PERSONAL NETEJA EDIFICIS:  La 
segona és un reconeixement, bé una cosa que estem contents. Vostès 
saben que també el portaveu Sr. Jordi Menéndez ja fa temps va posar 
sobre la taula la necessitat que s’adeqüessin la situació d’unes 
senyores de la neteja que en el seu moment van ser treballadores de 
l’Ajuntament i que després es van traspassar a l’externalització de 
serveis. Com saben hi ha hagut una sèrie de judicis i sentències i per 
tant l’altre dia el Sr. Puigneró ens va explicar a la Comissió Informativa 
que sembla que això té un final i un final positiu per les senyores, que 
moltes d’elles fins i tot estan a punt de jubilar-se o ho han fet. Crec que 
cal reconèixer també l’actuació del Departament del Regidor de 
Recursos Humans i la responsable del Departament de Recursos 
Humans per haver seguit aquesta situació ja sigui per sentències 
judicials o per propi convenciment social i laboral i per tant, aquí els 
deixem la nostra felicitació. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT,  
SR. ESCURA (RESPOSTA): 
 
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Sr. Villaseñor de 
seguida li responc. L’import de la línia de crèdit de la Diputació cap a 
les entitats pujava fins a 180.000 € i la lletra petita aclaria -això ens ho 
va aclarir la Diputació- que si podia acollir una entitat per municipi. 
Aleshores, vista la lletra petita i debatut, varem considerar que l’entitat 
que amb més urgència necessitava aquesta possibilitat i aquesta 
oportunitat era la Unió. No sé si li he respòs a la pregunta? 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: M’ha respòs i em dóna una gran alegria. Perquè 
180.000 € igual que quan parlàvem abans de 200.000 € d’interessos 
són diners i per a la Unió li anirà molt bé. 
 
 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 
SANCIONS PER CARTELLS A LA VIA PÚBLICA: Sr. Escura, amb 
tota la simpatia de sempre. De l’altre dia em va saber greu escoltar 
unes declaracions seves a Ràdio Sant Cugat referent a que la 
Diputació semblava que sancionés a la gent que posava cartells aquí a 
Sant Cugat i jo només li vull dir que la Diputació no sanciona, sanciona 
l’Ajuntament i la Diputació gestiona només la sanció, per tant, moltes 
vegades aquests temes s’ha d’anar molt “al tanto” per no confondre al 
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personal. Una miqueta és aquest tema. Bé, en funció d’una 
problemàtica que hi ha hagut, que és coneguda per tots vostès, sobre 
el tema d’unes multes, amb la qual cosa que nosaltres ja varem fer una 
moció en el seu dia, em sembla que va ser el 2007, parlant sobre 
aquest tema dels cartells, sobre el tema de posar els suports adequats 
per a que la gent s’anunciés i encara no sé veure que existeixin 
aquests suports, per tant, voldria doncs reclamar una resposta a aquest 
tema. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I 
JOVENTUT, SR. ESCURA (RESPOSTA): 
 
SANCIONS PER CARTELLS A LA VIA PÚBLICA: Sr. Àlvar, en cap 
moment vaig dir que la Diputació sancionés, no sanciona, recapta i 
executa. Bé, penso que és injust que vostè digui això quan precisament 
la meva manifestació va ser precisament en sentit contrari de dir que de 
vegades l’Administració té actituds més “papistes” que el Papa. Si vostè 
hagués llegit tota la meva declaració anava en aquesta línia. És a dir, 
per una banda, jo reconeixia que la Ciutat no es pot convertir en un 
immens drapaire, Casa del drapaire, però per l’altra banda, sí que és 
cert que partíem d’una base d’un dèficit de capacitat de divulgació de 
les activitats culturals de les entitats i que això era un tema pendent a 
resoldre. Però, dit això, ho desvinculava completament del problema 
del Sr. Canals i el problema del  Sr. Canals es va resoldre en el seu 
moment. Es va resoldre perquè l’embargament evidentment no arriba a 
efectuar-se ni molt menys. Seria un despropòsit descomunal que una 
acumulació de sancions per 1.720 € comportessin un embargament 
d’habitatge. És a dir, a cap cervell li pot entrar una desproporció de 
causa-efecte en aquest sentit i evidentment amb la capacitat que tenim 
a l’Ajuntament varem aturar aquest procés. I a més, hem buscat una 
solució perfectament raonable i racional en tots sentits. Res més, 
només és això. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
 
ACTIVITATS AL CARRER: Avui no és festiu ni vigília de festiu estem 
arribant gairebé a dos quarts de dotze i poder entrarà d’aquí una estona 
la Policia Local i ens sancionarà per aquesta reunió que estem 
celebrant. No riguin, la pregunta és molt clara i directa: primer, vull 
agrair al Gerent d’aquest Ajuntament el qual té sempre doncs el meu 
respecte i reconeixement perquè em va respondre la pregunta feta en 
el passat Ple amb força celeritat, per tant, li agraeixo correctament. 
Però la pregunta anava més enllà i ell no pot fer-me la resposta que jo 
demanava perquè és el màxim responsable tècnic d’aquesta casa i per 
tant, no li estic exigint amb ell, no em mal interpreti. Però anava referint-
se a la pregunta sobre les activitats al carrer que com ja saben fa molt 
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temps que estem demanant que hi hagi un criteri clar, un criteri polític 
per decidir, quan, on, com i fins a quina hora permetem activitat, i quan, 
a quina hora i com actuem?. Perquè en aquest correu es reconeix 
doncs que hi havia un permís fins a les 24:00, aquella activitat va 
arribar fins les 03:00 hores de la matinada amb música inclosa, no sé si 
era Rock, no me’n recordo, però sé que és un tema dels permisos i no 
va haver-hi cap actuació, cosa que celebro, perquè no vull criminalitzar 
aquella activitat, no vull criminalitzar aquells veïns en absolut, si és el 
millor que poden fer, cohesionar-se i fer vida de poble. Però en altres 
casos la Policia actua d’ofici, la Policia sanciona i hi ha entitats o 
establiments pendents de sancions. Per tant, hauríem de posar un 
criteri clar. Li demanaria Sr. Alcalde que convoqui, perquè a més si ho 
solucionem li deixaré de fer aquesta pregunta a cada Ple, per tant, 
doncs escolti, ens estalviarem temps tots i alguns disgustos, per tant, li 
demanaria que convoqui si vol, si vostè creu convenient, una Junta de 
Portaveus i d’una vegada per totes aparquem aquest tema, l’agafem 
com cal i prenem decisions polítiques sobre el que és aquest problema 
en aquests moments a la Ciutat a l’hora d’autoritzar ocupacions de via 
pública per a entitats culturals, juvenils, esportives, etc.  
 
Deia la broma de la Policia perquè hi ha una sanció en aquests 
moments posada en una ciutadana de Sant Cugat de 375 € perquè un 
dissabte a tres quarts d’una de la matinada a casa seva va fer un 
sopar, es va presentar la Policia, la gent present en aquell sopar doncs 
va decidir que donada aquesta coerció se n’anaven a un local autoritzat 
nocturn de Sant Cugat i per tant, doncs van deixar de fer la reunió en 
aquella casa. La Policia doncs, primer avís, es desmunta l’activitat-
sopar en aquella casa però sense cap mena d’avís posa una sanció 
molt greu de 375 €. Em sembla que és exagerat, estem parlant d’un 
dissabte però a més la sanció diu textualment “activitat lúdico-esportiva 
celebrada sense permís a la via pública”. Si la terrassa de casa és la 
via pública de Sant Cugat no ho sé, poder per fer un sopar familiar 
haurem de sol·licitar la Casa de Cultura o per fer una festa infantil, no 
ho sé, potser ens poden deixar l’espai de la Biblioteca destinat a 
infants. Em sembla que ens estem passant. Com a moltes coses, 
abans de posar les solucions apliquem la sanció. No estic parlant 
evidentment d’una activitat que s’estigui celebrant cada nit a altes hores 
de la matinada cada dia de l’any. Estem parlant d’una cosa puntual, 
però és que ja en són moltes. No sé si ara quan sortim poder seran ja 
les dotze hi haurà toc de queda i no podrem anar cap a casa, però em 
sembla que n’hauríem de parlar seriosament del que és en aquests 
moments l’ocupació de la via pública a la nostra Ciutat. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
ACTIVITATS AL CARRER I ACTUACIÓ POLICIA LOCAL: Sr. Ramon 
jo estic d’acord en que n’hem de parlar, però escolti’m, vostè frivolitza 
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molt sobre el tema, perquè agafa anècdotes i les eleva a categories. 
Miri jo no dubto d’això que em diu de la veïna aquesta que feia la festa, 
no dubto de la seva paraula, ara tampoc puc dubtar de la paraula de la 
Policia Local expressada en una sanció. I jo m’imagino que si hi ha un 
veí a tres quarts d’una de la matinada que rep a casa seva la trucada 
de la Policia Local és perquè hi  ha  un altre veí que s’ha queixat, 
perquè la Policia Local no es dedica a anar trucant per les portes a 
veure que està fent la gent dins de casa seva o no es dedica a anar 
escoltant pel carrer a veure si  algú té la música posada més alta del 
compte, aleshores si la Policia va anar a casa d’aquesta persona 
segurament, dic jo, és perquè hi havia un veí que es va queixar i hem 
de veure si aquest veí té raó o no té raó, ho hem de veure. Escolti’m 
estic segur que aquesta mateixa història que vostè ens explica la 
podem explicar des de l’altra banda i fer-ho d’alguna manera que 
arranquem el somriure de tothom que hi ha dins i pensem en la 
insolidaritat d’aquesta veïna, no ho farem, però escolti’m una pobre 
veïna que està patint una malaltia no sé què, i fixat a sobre els veïns a 
tres quarts d’una fent “juerga”, no,   tractem-ho seriosament. La Policia 
Local no fa seguiments indiscriminats, la Policia Local actua molt sovint 
a instància dels veïns, perquè el dia del carrer Xerric no es va personar 
la Policia Local, perquè la Policia Local doncs resulta que els concerts 
de Rock li semblen molt bé i els sopars de veïns amb música no?. En 
absolut, perquè suposo que no va haver cap veí que es va queixar. I 
perquè no es van queixar? perquè tots estaven a la festa els veïns del 
carrer Xerric, clar estaven tots allà, i si havia algun que no estava allà 
sabien que estaven fent el sopar en el carrer i per tant, no van trucar a 
la Policia Local. Ara si haguessin trucat a la Policia Local, la Policia 
hauria anat, seguríssim. És a dir, el repto a que em trobi un veí que va 
denunciar aquella nit el sopar del carrer Xerric el dia 4 de desembre i la 
Policia no va anar-hi. Però això no va ser així. Ho sap perfectament. 
Aleshores estic d’acord que busquem uns criteris que siguin objectius, 
però tampoc com li deia al principi no fem categories d’anècdotes que 
poden ser objecte de diferents interpretacions i tampoc doncs culpem a 
la Policia Local d’una actuació arbitrària. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
 
ACTIVITATS AL CARRER I ACTUACIÓ POLICIA LOCAL: Escolti, és 
que des de principis de 2008 que estem intentant parlar-ne. El meu 
prec en aquests moments directament a la seva persona és perquè no 
ens en sortim, per tant, li demano que d’alguna manera establim el 
criteri. Jo no aniré perseguint a veure quins veïns truquen i quins no. Ja 
li ho asseguro. Però el que sí que em preocupa és que s’actuï o no 
s’actuï segons el perfil de les entitats convocants, aquest és el fet que 
estem denunciant. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
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ACTIVITATS AL CARRER I ACTUACIÓ POLICIA LOCAL: Jo li dic 
amb la mateixa contundència que vostè expressa que això que diu és 
fals. És a dir, que l’actuació de la Policia Local exigint el compliment de 
les Ordenances Municipals no té en compte qui és que les incompleix, i 
és més li dic una altra cosa i queda en l’acta i si en algun cas fos així 
com diu vostè la Policia estaria obrant malament i estaria obrant a més 
en contra del meu criteri, miri què li dic. O sigui que s’ho poden haver 
tret de la butxaca però estant en contra del meu criteri perquè nosaltres 
no podem tenir en compte a l’hora d’actuar i fer complir les Ordenances 
si són joves o si són avis. I si estan fent un concert de Rock o si estan 
tocant txa txa txas. Escolti això la Policia Local no ho pot tenir en 
compte, aleshores ull també en fer créixer una certa victimització, mirin 
en aquells els tracten molt bé i a nosaltres ens tracten malament 
perquè som no sé què. Doncs escolti ja li desmenteixo. Aquesta Ciutat i 
aquest govern local no té una predisposició a favor de ningú ni en 
contra de ningú, tenim una predisposició a favor de les Ordenances 
Municipals, òbviament perquè les hem aprovades i les hem de fer  
complir i després tenim la predisposició també a buscar un consens 
que ens permeti doncs gaudir de l’espai públic entre tots però escolti’m 
que l’espai públic l’hem de gaudir els que volen gaudir i els que volen 
dormir.  
 
 . REGIDORA SRA. RODRIGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: 
 
ACTES VANDÀLICS NOCTURNS A L’ESTACIÓ DE LA FLORESTA: 
Aquest estiu i ara encara continua a l’Estació de La Floresta a la Plaça 
que hi ha al costat hi ha actes una mica vandàlics al vespre i segons un 
mitjà de comunicació local aquest estiu fins i tot va haver un mort. Quin 
tipus de mesures pensa emprendre vostè amb la droga i amb les 
actuacions vandàliques que hi ha?. Després també m’agradaria fer una 
altra petició d’informació en el sector de La Floresta. El passat 17 de 
setembre, al costat de la popera, tots sabem on està a la Carretera de 
Vallvidrera, la Diputació de Barcelona estava fent unes obres posant 
una guia, una barrera de protecció, una barrera dissuasòria de les 
corbes amb el que la trepadora que estava treballant van rebentar el 
mur i va caure sobre la casa que estava sota destruint gran part 
d’aquella torre. Els veïns alarmats van avisar a la Policia Local, als 
bombers i per altra banda, els habitants d’aquella casa que eren 
llogaters han estat un mes i escaig vivint a un Hotel del Putxet i ara 
tenen un pis de lloguer aquí a Sant Cugat. Bé a mi hi ha coses que crec 
que són una mica d’alarma social a la nostra Ciutat. Passa això en el 
municipi de Sant Cugat.  
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OBRES DIPUTACIÓ A LA CTRA. VALLVIDRERA: Hem tingut 
Comissió de Serveis Urbans, de Territori, no se’ns ha informat per res. 
Ens hem tingut que assabentar pels mateixos veïns que els hi ha 
passat i després per una altra banda el que més em queda frapant és 
que tenim dos Diputats en aquest Consistori de la Diputació de 
Barcelona que també en una qüestió que és de la Diputació de 
Barcelona, m’imagino que la responsabilitat serà de la Diputació doncs 
també els insto que mirin a veure quin tipus de responsabilitat ha tingut 
la mateixa en el fet de l’enderrocament d’aquesta casa perquè ha cedit 
tot el mur a sobre de la torre i la torre ha quedat completament desfeta. 
 
ARRANJAMENT ZONA DE LA COSTA DEL GOLF: Després, també 
en el passat Ple  vaig demanar l’arranjament de la zona de la zona de 
la Costa del Golf, que hem denunciat vàries vegades en el sentit de que 
els matolls estan cada cop més alts i l’únic que se’m va contestar és 
prenc nota del seu prec i procedirem a repassar aquella zona. És saber 
si han procedit a repassar-la o encara es té que repassar. Després, per 
altra banda, també en el passat Ple de 15 de juny, m’agradaria parlar 
amb propietat urbanística no fos que pogués portar qualsevol tipus de 
confusió i miraré d’intentar ser el màxim curosa possible i procurar no 
confondre’m i si no el responsable que em corregeixi.  
 
TRAMITACIÓ PLANEJAMENT URBANÍSTIC SECTOR DE 
L’ESTONAC: Vaig demanar sobre el sector de l’Estonac. Se’m va 
comentar que per part de la Comissió D’Urbanisme encara no estava 
aprovada, per tant, continuava essent un 20 a 10, però per altra banda, 
em va dir que no s’havia pogut tirar endavant encara aquesta 
modificació donat el cas que per part del propietari no s’havia 
perfeccionat perquè el propietari havia de presentar un text refós. De 
moment el propietari no sabíem qui era, desconeixien si era un banc o 
no era un banc, per a poder-lo requerir perquè acabés de tramitar tota 
aquesta qüestió del sector de l’Estonac. Era per saber si han 
aconseguit el nou interlocutor i després saber si han aconseguit fer-ho 
si li han requerit perquè continui tirant-ho endavant per poder arribar a 
perfeccionar la modificació del PGM de l’Estonac, perquè com molt bé 
em van comentar resultava que fins que no trobessin el nou propietari 
no podien fer el Conveni fins el final i per tant poder cobrar els 3,5 
milions d’euros que deia el Conveni de l’Estonac famós.  
 
COSTES JUDICIALS PLET COSTA DEL GOLF: Per altra banda, 
també resultava que amb la qüestió de les costes amb la mateixa data 
vaig demanar si sabien les costes del judici que havia perdut 
l’Ajuntament, o millor dit que l’havien condemnat en costes que era 
referent a la Costa del Golf on se’m deia que els propietaris que havien 
interposat la demanda no l’havien interposat en temps i forma perquè 
havien estat mal assessorats. M’agradaria saber si quan vostès 
responen a sota diuen “contra este recurso puede interponer...” l’afegitó 
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que sempre es posa, cosa que és certa, per tant, si van estar mal 
assessorats era per recordar que havia estat l’Ajuntament qui havia 
assessorat malament als seus conciutadans a l’hora d’interposar un 
recurs o no.  
 
VESTUARI TREBALL POLICIA LOCAL: Després voldria fer un prec o 
una petició; el dia de la Festa de la Policia Local varem veure tota la 
Policia uniformada ben equipada, etc. però resulta que és una cosa 
curiosa que tan sols un dels agents portava una granota d’intervenció, 
que és una espècie de mono tot blau per poder actuar i estar en 
condicions. Tan sols existeix un d’aquests tipus de mono i m’han 
demanat agents i altres persones que fes una petició en el Ple de que 
tinguessin present que al menys aquest tipus de granota el portés tot 
l’equip de nit perquè resulta que és la manera d’estar millor protegits.  
 
INSTAL·LACIÓ RETROVISORS EN CRUÏLLES: Després, voldria 
agrair una cosa, que en un moment donat vaig demanar un retrovisor 
per al carrer Àvila, amb la confluència de Passeig de L’Havana. Aquí en 
el Ple se’m va dir que no era necessari, reiterades vegades. 
Posteriorment l’han posat. Li vaig agrair al Sr. Martorell en el Ple del 
Consell de Districte de Mira-sol. També els comento que crec que és 
necessari perquè així m’ho han dit els veïns un retrovisor en el carrer 
Burgos amb Terol, donat el cas que quan puges per Terol no veus els 
cotxes que passen per Burgos i hi ha hagut varis accidents. De moment 
res més. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
ACTES VANDÀLICS NOCTURNS A L’ESTACIÓ DE LA FLORESTA: 
Escolti les qüestions relatives a Seguretat com que el Sr. Martorell no hi 
és li respondré jo en quan a l’Estació de La Floresta, el mort que va 
haver-hi va ser un suïcidi. Quan ha dit vostè un mort sembla que hi hagi 
hagut un crim. No va ser un suïcidi, va ser una persona que es va 
suïcidar, una persona que va decidir posar fi a la seva vida. Això és el 
que va passar, no recordo ara la data, però va passar allà ens ha 
passat en d’altres llocs i no desvinculi absolutament de problemes que 
pugui haver-hi a l’Estació de La Floresta. Aleshores, varem convocar 
una Comissió de Seguretat Ciutadana ara deu fer 2 o 3 setmanes i 
varem parlar del tema de la seguretat de l’Estació amb Mossos 
d’Esquadra i a partir d’aquí doncs sé que s’ha anat fent un seguiment 
però jo no li puc respondre perquè ho sap el Sr. Martorell.  
 
VESTUARI TREBALL POLICIA LOCAL: Quant al tema de la granota 
aquesta que volen portar o que li han dit que volen portar uns policies 
del torn del nit doncs escoltin si volen portar granota que ho facin saber 
als seus caps i que segueixin allò que se’n diu el conducte reglamentari 
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i jo crec que no cal que parlem en el Ple de la uniformitat de la Policia. 
Vull suposar que ja ho han fet i si no ho han fet suggereixi’ls que li  
facin arribar al seu cap doncs que volen aquest equipament i ells 
tècnicament ho valoraran perquè jo no tinc criteri per decidir si una 
granota és convenient o no.  
 
La Sra. Conesa li respondrà altres qüestions: la de la casa de la Plaça 
del Centre, la de l’Estonac i la de les Costes del procediment judicial. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA 
(RESPOSTA): 
 
OBRES DIPUTACIÓ A LA CTRA. VALLVIDRERA: Sra. Rodriguez en 
relació amb el tema de la Carretera de Vallvidrera, efectivament són 
unes obres que estava realitzant la Diputació de Barcelona. Els serveis 
tècnics de Territori el mateix dia en que va succeir van estar informats 
per la mateixa Diputació, els serveis tècnics de la Diputació es van 
posar en contacte amb nosaltres i van explicar que hi havia una 
canalització d’aigua que havia provocat l’esllavissament. Estan en 
aquest moment pendents de la companyia d’assegurances, de la 
constructora per poder arranjar la casa i efectivament la Diputació 
doncs efectivament se n’ha fet càrrec i ha allotjat durant un mes en un 
hotel als llogaters. Aquesta és la informació de la que disposem. Bé, no 
es va comentar a cap informativa però bé tenint en compte que no eren 
unes obres responsabilitat directa nostra en tot cas sap que ho hagués 
pogut preguntar si vostè hagués volgut més informació i bé jo crec que 
informats van estar a més van sortir en els titulars del telenotícies 
vespre i l’endemà, vull dir que és una notícia notòria, coneguda.  
 
TRAMITACIÓ PLANEJAMENT URBANÍSTIC SECTOR DE 
L’ESTONAC: Amb el tema de l’Estonac, bé, no acabo d’entendre 
perquè insisteix en continuar el procés. En aquell moment la zona és un 
20 a 10, crec que és el que tenim, i nosaltres no tenim cap notícia de la 
propietat ni se’ns ha presentat cap text refós i per tant, entenc que en 
tot cas en aquest moment no s’ha produït la modificació de Pla i 
aquesta zona continua essent un 20 a 10 sense anar més enllà.  
 
COSTES JUDICIALS PLET COSTA DEL GOLF: Pel que fa a les 
costes de la Costa del Golf li asseguro que jo no redacto els recursos ni 
els peus de recursos i que ho fan els advocats de la casa. Més enllà 
d’això no li puc dir res més. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I 
MOBILITAT, SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
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ARRANJAMENT ZONA DE LA COSTA DEL GOLF: Em diuen que 
després del Ple ja es va fer una actuació en aquella zona. Li recordo 
com em sembla que ja li he dit en alguna ocasió que de moment el 
manteniment d’aquella zona l’estem fent amb recursos propis, amb la 
Brigada de Jardineria de l’Ajuntament, perquè és una zona que encara 
no hem incorporat en les empreses que fan el manteniment de parcs i 
jardins de la Ciutat. Ara amb el proper concurs de parcs i jardins doncs 
aquesta zona ja queda incorporada i per tant, entrarà a formar part del 
circuit normal de manteniment de tots els parcs i jardins de la ciutat o 
de totes les zones verdes. Però de moment hem d’anar esgarrapant la 
Brigada de Jardineria per anar fent actuacions puntuals. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRIGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR:  
 
COSTES JUDICIALS PLET COSTA DEL GOLF: Era tan sols a la Sra. 
Conesa. Ja sé que no deu fer ella els recursos però els signa. Sap 
perfectament que aquesta nota es posa a sota i de moment no m’ha 
contestat quines ha estat les costes d’aquest procediment. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA:  Sra. 
Rodriguez jo no els signo els recursos, de cap manera. Els signen els 
advocats de l’Ajuntament i no sé ni en tinc idea de quin import del que 
vostè m’està preguntant. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRIGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Dispensi, són les costes que ha costat aquest procediment. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 23,44 h, la Presidència aixeca la 
sessió en el lloc i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari 
General, certifico. 
 


