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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 
C. PARAIRA I BESER 
C. FORTUNY I CAMARENA 
X. ESCURA I DALMAU 
 
Regidors: 
X. MARTORELL I VILLALOBOS 
J. PUIGNERÓ I FERRER  
J. ROMERO I TEJERO 
E. SALAT I LLORENTE 
S. PELLICER I LÓPEZ 
X. AMADOR I PITARCH 
S. GAUSA I GASCÓN 
F. VILLASEÑOR I ROMERO 
A. RODA I FÀBREGAS 
P. GORINA I SÀENZ DE CABEZÓN 
X. BOIX I ROCA 
J. CALDERON I ORTEGA 
J. MASSANÉS I PAPELL 
B. RODRÍGUEZ I CALLAO 
F. VÁZQUEZ-DODERO I RODRÍGUEZ 
R. GRANGÉ I FLORES 
A. RAMON I ALGUERÓ 
 
Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXES 
 
Interventor: 
F. CARULLA I GRATACÒS   

 Al Saló de Sessions de la 
nova Casa de la Vila de Sant 
Cugat del Vallès, essent les dinou 
hores i vuit minuts del dia setze de 
novembre de dos mil nou, es 
reuneix en sessió ordinària el Ple 
municipal sota la Presidència de 
l'Il·lm. Sr. Alcalde, Lluís Recoder i 
Miralles, i amb l'assistència dels 
Regidors relacionats al marge, així 
com del Secretari General i de 
l’Interventor, havent estat 
excusada l’absència de la tinent 
d’alcalde Sra. Subirà. 
 

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

 
DESPATX D’OFICI 
 
 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES PLENS DE DATES 
19 D’OCTUBRE DE 2009. 
 

- APROVAR per assentiment dels 24 membres electius presents els 
esborranys de les actes de les sessions anteriors celebrades el dia 19 (extraordinària 
i ordinària) d’octubre de 2009. 
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D’ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT 
AL DOCUMENT MANIFEST 25 NOVEMBRE 2009. 
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 Avui, dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, les 
institucions públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat, les diputacions i els 
ajuntaments, volem expressar el nostre condol i indignació per la mort de les onze 
dones víctimes de la violència masclista a Catalunya aquest any 2009, femicidis que, 
any rere any, ens mostren la terrible dimensió d’aquest problema. Segons 
declaracions de les Nacions Unides, actualment podem afirmar que la violència 
contra les dones i llurs fills i filles s’ha convertit en una de les més clares 
manifestacions de vulneració dels drets humans referents a la integritat física i moral, 
la dignitat, la salut i la seguretat de les dones. Destrossa vides, fractura famílies i 
comunitats i és un impediment per al ple desenvolupament econòmic, polític, social i 
cultural dels pobles i ciutats del món. 
 
 Per tot això, les institucions públiques de Catalunya i concretament 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès continuem expressant que: 
 
 A Catalunya, la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que 
constitueix un gran pas en l’abordatge d’aquesta problemàtica, va ser aprovada per 
unanimitat pel Parlament ara fa més d’un any. En aquests moments, el Govern de la 
Generalitat, amb la col·laboració dels ens locals i supramunicipals, està realitzant el 
desplegament reglamentari que ha de permetre la seva total implantació a tots els 
territoris del nostre país.  
 
 Aquest marc legal aposta per posar les dones en el centre de les polítiques 
públiques, per tal que aquestes siguin subjectes de drets i no només objectes de 
protecció. Alhora, reconeix el caràcter estructural de la violència masclista, és a dir, 
parteix de la premissa que es tracta d’una problemàtica arrelada a les nostres 
societats i lligada amb les formes de ser, de sentir-se i de relacionar-se de dones i 
homes.  
 
 Aquest reconeixement comporta, entre altres coses, actuar més enllà de la 
violència que té lloc en la parella i la família. Així, la violència en l’àmbit laboral i en 
l’àmbit sociocomunitari, com són les agressions sexuals, les mutilacions genitals 
femenines, els matrimonis forçosos, o el tràfic i explotació sexual de dones i nenes, 
entre d’altres, són també objecte d’atenció per part de les institucions catalanes, les 
quals estem esmerçant tots els esforços i recursos al nostre abast per tal de fer-hi 
front. 
 
 Però, l’èxit de totes les mesures que s’estan tirant endavant també exigeix el 
compromís i la implicació de la societat civil, per tal d’avançar conjuntament i amb 
contundència en l’eradicació de la violència masclista. Aquesta voluntat ha 
d’impregnar tota la ciutadania i arrelar en la seva memòria col·lectiva, tot arraconant 
els nínxols culturals que impedeixen que les relacions entre els sexes estiguin 
basades en l’autonomia, el respecte i en la llibertat. I, en aquest sentit, les tasques de 
sensibilització per al canvi d’imaginaris culturals basats encara en estereotips 
sexistes, constitueix un camí imprescindible. 
 
 Les institucions públiques catalanes ens comprometem, en el marc simbòlic 
d’aquesta diada, a seguir treballant per un país on l’eradicació de la violència 
masclista sigui, algun dia, una fita acomplida. 
 
 Finalment volem agrair als components de la Comissió per la lluita contra els 
maltractaments familiars i la violència domèstica, de Sant Cugat del Vallès, 
composada per: Cap Sant Cugat, Cap Valldoreix, Grup d’Atenció a la Víctima de la 
Comissaria de Sant Cugat del Vallès de Mossos Esquadra, Centre Borja, Associació 
Dona i Drets,  EAP del departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, Grup de Dones de la Creu d’en Blau,  i els 
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serveis de Salut Pública: DonaInformació, Serveis Jurídics, Serveis Socials, Educació  
i Policia Local de l’Ajuntament, pel treball transversal que estan duent a terme, moltes 
vegades de manera voluntària, que està ajudant a moltes dones, nens i nenes i 
famílies que pateixen aquest tipus de violència a la nostra ciutat. 
 
 (La regidora Sra. Pellicer dóna lectura a l’anterior declaració institucional). 
 
 3.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D’ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT 
AL DOCUMENT DE COMPROMÍS VERS LA INFÀNCIA DAVANT EL 20è 
ANIVERSARI DE LA CONVENCIÓ DE LES NACIONS UNIDES SOBRE ELS 
DRETS DE L’INFANT. 
 
 El 20 de novembre farà vint anys que, en el marc de l’Assemblea General de 
l’Organització de les Nacions Unides (ONU) de 1989, es va aprovar la Convenció de 
les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant. Alhora es creava el Comitè dels Drets 
de l’Infant per vetllar pel seu compliment i fer-ne el seguiment. La Convenció fou 
concebuda com a declaració amb caràcter universal i per ser ratificada pels estats. 
 
 El document planteja noves orientacions de la situació de la infància al món i el 
seu tractament. 
 
 Reconeix l’infant com a subjecte de dret, cosa que implica: reconeixement del 
seu protagonisme a l’hora d’expressar la seva opinió i escoltar la seva veu, 
participació efectiva, diàleg respectuós, responsabilitat, possibilitat d’actuar i decidir 
conjuntament com a col·lectiu. 
 
 Tot això serà possible si s’actua eficaçment en la resolució de les situacions 
punyents d’injustícia i vulneració, com ara: abusos i maltractaments; explotació 
laboral; mortalitat infantil; utilització dels infants en conflictes armats; pobresa, 
exclusió i desemparament; explotació sexual; inaccessibilitat a serveis de salut i 
manca d’educació i d’un desenvolupament adequat. 
 
 Cal resoldre les situacions alarmants que tenen orígens i processos diversos 
en un món fet a la mida dels adults, amarat de conflictes que ells mateixos han creat, 
les víctimes propiciatòries dels quals acaben sent les persones més fràgils, les més 
desemparades i les més agredides. 
 
 Ara, a vint anys vista de l’aprovació de la Convenció, en el moment de la seva 
commemoració, reconeixem que hi ha encara innombrables qüestions no resoltes i 
reptes que cal afrontar amb el compromís de posar els mitjans necessaris per al ple 
compliment dels seus drets. 
 
 La commemoració de la Convenció dels Drets de l’Infant d’aquest 20 de 
novembre ha de servir per fer balanç de la situació de la infància i l’adolescència al 
nostre país, per avaluar el grau de compliment de la Convenció, per definir els reptes 
que en aquest sentit tenim pendents com a societat i per fer una crida a totes les 
persones i institucions per aconseguir que sigui un compromís real, perquè els drets 
dels infants siguin plenament respectats i estiguin totalment garantits. 
 
 En aquest sentit, demanem compromisos ferms i concrets per renovar, 
intensificar i estimular la mobilització a favor de la infància. Per això ens adrecem: 
 
1. Als pares i mares i les famílies, perquè assumeixin la responsabilitat de suport, 
protecció, acompanyament i educació dels infants, escoltant i respectant el seu punt 
de vista en totes aquelles qüestions que els afectin. 
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2. A les institucions i administracions públiques, perquè liderin autèntiques polítiques 
d’infància que insisteixin en la prevenció, la protecció, la provisió i la participació en 
aquest àmbit, a fi de garantir el correcte desenvolupament d’aquest sector 
sensibilitzant la ciutadania envers les seves necessitats. 
 
3. Als partits polítics, perquè siguin capdavanters en propostes innovadores i perquè 
incloguin en els seus programes accions que permetin millorar les condicions de vida 
de la infància i eradicar aquelles situacions que vulnerin els seus drets. 
 
4. A les persones que legislen, als jutges i jutgesses i als cossos de seguretat, perquè 
vetllin per l’interès superior de l’infant i garanteixin la seva protecció jurídica contra 
l’explotació de tota mena, la violència, els abusos, les marginacions, i siguin 
exquisidament sensibles en el tracte amb infants i adolescents. 
 
5. A les entitats, associacions i, en general, a tots els agents socials, perquè des del 
seu àmbit d’actuació es comprometin a esforçar-se per atendre les necessitats dels 
infants de la seva comunitat i contribueixin a la sensibilització social envers les seves 
necessitats. 
 
6. Als diversos professionals que treballen des de diferents vessants en l’àmbit de la 
infància -professionals de l’educació formal i no formal, titulats en treball social, 
educació social, personal sanitari, etc.- en un determinat territori, perquè ho facin 
conjuntament per detectar les necessitats dels infants, garanteixin la seva protecció, 
vetllin pel seu benestar i contribueixin a millorar les seves condicions de vida i el seu 
desenvolupament. 
 
7. Als mitjans de comunicació, perquè respectin els horaris de protecció infantil i 
vetllin pels continguts adreçats als infants, a fi que es garanteixi el seu dret a una 
informació adequada i la protecció de la seva intimitat; perquè evitin de caure en el 
sensacionalisme de determinades notícies relacionades amb la infància i siguin 
capaços de denunciar-ne les possibles vulneracions. 
 
8. A tota la ciutadania en general, perquè escolti la veu dels infants, sigui sensible a 
les seves necessitats i reconegui la seva plena ciutadania atorgant-los els mateixos 
drets i deures que a la resta de la població. 
 
9. Als mateixos infants, perquè reclamin informació sobre els seus drets i n’exigeixin 
el compliment; perquè facin escoltar la seva veu, manifestin les seves opinions i 
s’organitzin com a col·lectiu per defensar els seus interessos, i, alhora, perquè 
reconeguin en la figura de l’adult el paper d’acompanyant, indispensable per al seu 
desenvolupament integral i harmònic. 
 
 La millor forma de celebrar aquest aniversari és sumant els esforços i 
compromisos de tota la societat catalana, refermant la necessitat de continuar 
treballant plegats per millorar l’atenció, la promoció, la protecció i la participació de la 
infància i l’adolescència de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. FORTUNY: 
Es tracta de l’adhesió al manifest que ens ha fet arribar l’Observatori dels Drets de la 
Infància, un manifest que fa una crida responsable vers els drets de la infància i 
l’adolescència i que demana el compromís ferm de totes les administracions, 
institucions, entitats i també ciutadania en general per a sumar esforços per tal que el 
benestar personal i social així com el desenvolupament integral dels infants i dels 
adolescents siguin una realitat a Catalunya. 
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 (La tinent d’alcalde Sra. Fortuny dóna lectura a l’anterior declaració 
institucional). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: El següent punt de l’ordre del dia és la 
Declaració Institucional que vam acordar divendres passat a la Junta de Portantveus i 
que tot seguit llegiré. Aquesta Declaració comporta que els punts 4, que és una moció 
del grup Popular sobre tolerància zero amb la corrupció, i 12 que és una moció del 
grup municipal d’ICV-EUiA per la transparència, el bon govern i la millora de la 
qualitat democràtica de Sant Cugat, decaiguin. 
 
 IV.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
SOBRE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN. 
 
 L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès reunit en ple vol manifestar de forma 
rotunda i clara la seva opinió davant dels fets de presumpta corrupció política que han 
succeït a Catalunya. El nostre és un gest des de la unitat, per sobre de les legítimes 
diferències ideològiques, per expressar la dignitat de la política, per mostrar 
públicament la nostra confiança en les institucions i per condemnar i rebutjar la 
corrupció política sense pal·liatius. 
 
 En democràcia, la política és el principal instrument de que disposa la societat 
per defensar les idees, millorar el benestar de les persones i construir projectes 
col·lectius. Volem reivindicar amb més intensitat que mai la política entesa com a 
servei als ciutadans i la gestió del bé comú. 
 
 La corrupció és una gravíssima amenaça que erosiona la credibilitat i 
l’estabilitat de la democràcia. I és per respecte a tots els ciutadans que dipositen la 
seva confiança en els seus representants, i és també, per respecte a la immensa 
majoria de regidors i regidores, que desenvolupen les seves funcions amb honestedat 
i vocació de servei públic, que volem rebutjar enèrgicament la forma de procedir 
d’aquells que s’aprofiten del seu càrrec públic i equivoquen el seu camí.  
 
 En els darrers mesos la política catalana s’ha vist colpejada per fets 
presumptament delictius que afecten directament o indirecta diverses institucions. 
Uns fets molt greus que palesen la necessitat inajornable d’avaluar i de corregir, si 
s’escau, els instruments de control que avui s’han revelat poc eficaços per lluitar 
contra la corrupció. Volem en un moment de risc de desprestigi d’institucions 
arrelades al país expressar la nostra confiança en el sistema democràtic que 
garanteix l’aplicació de la llei i que possibilita que la corrupció pugui ser localitzada, 
identificada i aturada. 
 
 Per tot això, i d’acord amb el principi fonamental en tot estat de dret de la 
presumpció d’innocència, acordem: 
 
 Primer.- Condemnar de manera inequívoca qualsevol acte de corrupció, tant 
privada com pública, vinculat a l’exercici de la política. La política és i ha d’estar al 
servei de les persones i l’administració dels interessos públics; un instrument 
imprescindible per a la defensa de les idees i de les conviccions i alhora un exercici 
ciutadà de responsabilitat, rigor i transparència. 
 
 Segon.- Personar-se, en cas que fos necessari, com a acusació particular en 
totes aquelles causes obertes en processos judicials per presumpta corrupció que 
afecti als interessos públics municipals. 
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 Tercer.- La urgent necessitat d’avaluar i contrastar l’eficàcia de les mesures 
concretes que han de garantir la plena transparència de la gestió pública. 
 
 Quart.- Reivindicar l’exercici de la política com a instrument vàlid per a la 
defensa de les idees, al servei de les persones i del conjunt de la societat. 
 
 Cinquè.- Manifestar la nostra convicció que és necessària una certa 
regeneració ètica de la nostra societat, on els valors de la implicació, el treball i el 
servei a la comunitat passin pel damunt de la persecució del diner fàcil o de 
l’individualisme. 
 
 Sisè.- Iniciar un procés de reflexió en el si de la Junta de Portaveus al voltant 
de les mesures a adoptar per garantir una millora de la transparència en l’actuació 
municipal, que culmini amb la presentació en un termini màxim de 3 mesos d’un 
document de conclusions davant del Ple municipal. 
 
 (L’Alcalde-President Sr. Recoder, dóna lectura a l’anterior declaració 
institucional). 
 
 V.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL 
CONVENI SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS I EL 
JUNIOR FC. 
 
 Atès que el 2 de juny de 2004 l’Ajuntament de Sant Cugat i el Junior FC varen 
signar un conveni de col·laboració. 
 
 Atès que el conveni contempla la cessió d’ús de terreny propietat de 
l’Ajuntament per un període de 50 anys per a la construcció d’una instal·lació 
esportiva i el seu posterior ús per part de les escoles, instituts, entitats o organismes 
públics del municipi, i per part del propi club. 
 
 Atès que és voluntat d’aquest Ple aconseguir el màxim d’aprofitament de les 
instal·lacions esportives ubicades en la nostra ciutat. 
 
 Atès que és voluntat d’aquest Ple que l’esmentat conveni es desenvolupi en la 
totalitat dels seus termes. 
 
 Atès que el conveni en els seus acords preveu s’actualitzi cada tres anys el 
Programa anual d’usos de les instal·lacions i que ara cal definir els mateixos pel 
període 2010-2013. 
  
 Per tot això, el Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès acorda: 
 
 Primer, difondre els continguts del conveni entre les escoles, instituts, entitats i 
organismes públics del municipi i posar a la seva disposició les instal·lacions per a la 
celebració d’activitats i d’esdeveniments esportius en els termes descrits en el 
conveni en vigor.  
 
 Segon, articular les peticions dels interessats en l’ús de les instal·lacions 
esportives i confeccionar la graella horària de la temporada 2010-2011. 
 
 Tercer, traslladar al Junior FC el present acord i la voluntat del Ple d’actualitzar 
el Programa anual d’usos de les instal·lacions pel període 2010-2013. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Aquesta Declaració Institucional substitueix la 
moció que amb un títol similar havia presentat el grup d’ERC i la llegirà el Sr. Ramon. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Agrair en 
primer lloc el suport del regidor d’Esports, per tant del Govern de la ciutat, en aquesta 
moció i també de tots els grups de l’oposició que juntament amb nosaltres han cregut 
convenient la revisió d’aquest conveni. També -tal i com hem quedat amb el regidor- 
volem fer constar la voluntat de que en la propera Comissió Informativa es 
calendaritzarà els acords de la present moció. 
 
 (El regidor Sr. Toni Ramon, dóna lectura a l’anterior declaració 
institucional). 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
 4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE TOLERÀNCIA ZERO 
AMB LA CORRUPCIÓ. 
 
 (La present moció decau de l’Ordre del Dia). 
  
 5.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU SOBRE EL RETORN DE LES 
COMPETÈNCIES IMPRÒPIES. 
 
 (La present moció fou retirada de l’Ordre del Dia). 
 
 6.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU SOBRE LES 
INFRAESTRUCTURES NECESSÀRIES. 
 
 El retard en que s’executa l’obra pública a Catalunya, per part del Ministerio de 
Fomento, com s’està veient en el desdoblament de la N-II al seu pas per la 
demarcació de les comarques de Girona o la paralització de la variant de Vallirana, 
obres que al llarg de molt temps han restat i resten paralitzades. 
 
 El factor de la mobilitat que ja no és únicament laboral sinó que incideix 
pràcticament en tots els àmbits de la nostra vida quotidiana (educativa, comercial, 
lleure) fa imprescindible el desenvolupament d’una infraestructura que connecti totes 
les comarques de la segona corona de l’àrea de Barcelona. 
 
 Cada retard en la presa de decisió d’aquests vells projectes suposa perdre 
competitivitat i desenvolupament en un moment en que qualsevol infraestructura és 
imprescindible no només per minvar les dades de l’atur com també per assegurar el 
desenvolupament socioeconòmic del nostre país. 
 
 Per tot això que hem exposat el Ple de l’Ajuntament adopta el següent: 
      

ACORD 
 
 - Exigim de forma clara i contundent, l’execució del Quart Cinturó o Autovia 
Orbital i d’altres infraestructures imprescindibles per vertebrar les comunicacions de 
bona part del nostre país. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: El que planteja o demana aquesta moció no és cap sorpresa per a ningú 
perquè des de Convergència i Unió ho venim demanant des de tots els àmbits des de 
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fa malauradament molts anys i no és una altra cosa que l’execució immediata -i diem 
en l’acord “exigim de forma clara i contundent”- del Quart Cinturó. I no només perquè 
serveixi tant pel trànsit comarcal i de proximitat com pel trànsit de llarg recorregut, ni 
perquè sigui només –que també- la continuïtat del corredor del Mediterrani, perquè 
evidentment a banda de tot això i tot i posar de manifest una vegada darrera l’altra 
que és un exemple molt clar de la incapacitat del Govern del nostre país i dels partits 
que el conformen de posar-se d’acord, això afecta no només a la nostra comarca i a 
l’activitat econòmica de la nostra comarca; a vegades hem de sentir com una 
multinacional amb seu a un extrem a la banda de Terrassa i amb magatzem a la 
banda de Sabadell ens diuen que quan es van instal·lar se’ls hi havia dit que en poc 
temps podrien anar d’una banda a l’altra en qüestió de 10 minuts, i això després de 
molts anys cada cop ho veiem més lluny i tenint en compte cap a on van els trets 
estem pensant que no passarà mai i aquí l’únic perill que correm és que algunes 
d’aquestes empreses marxin, però evidentment això també afecta a la nostra ciutat i 
afecta a Sant Cugat perquè afecta a la B-30, i això no és incompatible amb altres 
sistemes de transport. Nosaltres hem defensat sempre i seguirem defensant que el 
nostre país tingui una xarxa ferroviària -si se’m permet- com Déu mana, i no és 
incompatible amb això tot i que alguns vulguin vestir-ho així, però no sé si haurem 
d’esperar a que algun dia en la B-30 es produeixi el gran embús i quedin els cotxes 
parats o que les empreses marxin o que la gent per desplaçar-se, no en ferrocarril 
que esperem que això camini per una altra via tot i que també està parat, aquí no es 
camina ni per una banda ni per l’altra, doncs haurem d’esperar que la gent es 
bloquegi, es fastiguegi o marxi perquè això sigui una realitat. Esperem que algú actuï 
amb sentit comú i que una infraestructura com aquesta es pugui tirar endavant amb 
les condicions que reclama el país i que reclama el segle XXI al més aviat possible. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: El 
Partit Popular votarà a favor d’aquesta moció donat el cas que sempre ha defensat la 
necessitat de tenir el Quart Cinturó, i necessitem tenir el Quart Cinturó per a poder 
desenvolupar les infraestructures de manera ràpida i que no suposi un embús total i 
absolut com avui en dia comporta l’actual B-30. Necessitem una manera ràpida de 
connexionar-se amb el que és el Vallès Oriental. Ens és igual com es digui o per a on 
passi, però el que necessitem perquè els votants del Partit Popular sí que sabem el 
que volem és que s’aprovi definitivament perquè malauradament amb el pacte 
d’infraestructures que es va aprovar el dia 16 d’octubre es va fer una espècie de 
preacord perquè prou problema tenia el Partit Socialista en intentar arribar a un acord 
entre Iniciativa i Esquerra Republicana, però el més sorprenent és que una vegada 
que s’aprova, en teoria, el Quart Cinturó, que potser sí arribarà a passar a prop de 
Caldes de Montbui, després el que es fa és aprovar unes 800 o 600 hectàrees de 
protecció, el 20 d’octubre, de protecció del PEIN. Llavors des d’aquí l’únic que fem és 
una crida a que si us plau acabin d’aprovar definitivament les infraestructures perquè 
els catalans mereixem unes estructures com cal, no tan sols els tren perquè el tren ja 
veurem si hi arriba. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: El 16 d’octubre 
del 2009 es va signar el Pacte Nacional per les Infraestructures i no tan sols el va 
signar el Partit Socialista amb molta feina per posar d’acord a Esquerra Republicana i 
a Iniciativa sinó que a més s’hi van afegir alguns sectors patronals i s’hi van afegir 
sindicats, i nosaltres hem de suposar que aquests partits i els seus votants també 
saben el que volen, perquè vostè ha dit “els votants del Partit Popular saben el que 
volen” i jo li dic que cal entendre que els altres també saben el que volen i ho tenen, i 
ho tenim, molt clar en el que respecte al Quart Cinturó, però sobretot amb el que 
respecte a una cosa que ha dit el Sr. Recasens i que em sembla que l’ha traït el 
subconscient i per escenificar una mica el problema que representa o pot representar 
la tardança de que es faci el Quart Cinturó ens ha dit que si una multinacional se’ns 
instal·la aquí i després resulta que no es fa el Quart Cinturó se’ns queixarà. Jo li haig 
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de dir que les infraestructures d’un país no les poden dictar les multinacionals, ni les 
seves necessitats; les infraestructures d’un país han de ser fruit d’una programació 
adequada i d’un estudi adequat del que ha de ser el desenvolupament d’aquest país 
a mitjà i a llarg termini. Des de la nostra perspectiva el problema del Quart Cinturó és 
que immediatament després es demanarà el Cinquè, aquest és el problema, si no es 
racionalitza absolutament el que són les infraestructures viàries i sobretot el 
creixement d’aquest país, el nostre país té els quilòmetres quadrats que té i cap la 
gent que hi cap i caben les infraestructures que hi caben, i aleshores el creixement ha 
d’anar amb harmonia amb el territori i no podem anar al contrari i això és una mica el 
que intenta recollir aquest acord majoritari que ha estat de les forces del Parlament de 
Catalunya com també d’altres organitzacions, patronals, sindicals, etc., per tant 
nosaltres ens remeten al que s’ha aprovat en el Pacte Nacional d’Infraestructures, dir-
li que es dóna continuïtat al que s’anomena la Ronda del Vallès que pot donar 
perfecta sortida a les seves inquietuds, que es faran 600 nous quilòmetres d’eixos 
viaris d’alta capacitat i que hi ha una gran aposta pel transport ferroviari tal com 
vostès reclamen i a nosaltres ens alegra. Nosaltres no podem més que votar en 
contra d’aquesta moció. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Nosaltres 
lògicament parlem des de l’absoluta ignorància en els temes ambientals i a més 
sense tenir massa coneixements sobre qüestions de física nuclear, però sí que li 
volem dir que malgrat que vostès puguin ser molt ecologistes i jo crec que en l’àmbit 
de l’ecologisme ens hi podem trobar tots més o menys, entenem que vostès van en la 
direcció contrària a la que va la majoria del nostre país, perquè la majoria del país i 
potser vostès no estan al cas del tema però la majoria del país és la que ha signat el 
Pacte Nacional de les Infraestructures, perquè la majoria del país la representa la 
majoria parlamentària, i la majoria parlamentària és la que dóna suport al Govern i 
amb aquesta majoria parlamentària vostès no s’hi han sumat per càlculs estrictament 
electorals, però és que a més a més aquest pacte com deia molt bé el portaveu del 
grup d’Esquerra Republicana l’han signat la majoria dels agents econòmics i socials 
perquè per a mi és més representatiu del teixit econòmic les Cambres de Comerç que 
no pas Foment del Treball, què vol que li digui!, o és molt més representatiu dels 
sectors socials els sindicats, Comissions Obreres, UGT i Unió de Pagesos, jo crec 
que si això no és un pacte de la majoria del país doncs ja ens ho explicaran vostès 
què és un pacte, de fet vostès no en van fer cap de pacte en 23 anys, no van fer cap 
pacte ni van fer allò que avui diu vostè que fa tants i tants anys que demanen un 
Quart Cinturó. Nosaltres portem governant els partits que donem suport al govern sis 
anys, si fa tants anys que ho demanen és evident que vostès van tenir temps de 
poder-lo fer i a més van ser 16 anys sent claus en els Governs de Madrid i no van ser 
capaços de tirar endavant aquesta infraestructura que per a vostès és caixa o faixa. 
 
 Nosaltres estem orgullosos d’haver arribat a un pacte, un pacte és consens, a 
vegades hi ha coses amb les que guanyes i coses amb les que no hi guanyes tant, 
però tenim un pacte que està plantejat d’aquí fins l’any 2020, amb una previsió 
d’arribar el nostre país a 8 milions d’habitants. Un pacte que no només parla 
d’infraestructures viàries sinó que parla d’inversions en àmbits com l’aigua, com els 
residus, com l’energia, com les telecomunicacions, com el sòl per les activitats 
productives, jo crec que és molt bon pacte. Una altra cosa és com es gestionarà i qui 
ho gestionarà i això en tot cas en el futur, no nosaltres sinó la ciutadania dirà de quina 
manera vol que es gestioni aquest pacte, i nosaltres com que no creiem en Déu 
doncs preferim prioritzar allò que la majoria de la societat vol i per això hem fet aquest 
pacte que creiem que efectivament respon, no al que Déu mana sinó al que la majoria 
de la població necessita. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: La primera 
cosa que els hi volem dir nosaltres té més caràcter formal que pròpiament de 
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contingut, aquesta és una moció -a la nostra manera d’entendre- curta, massa curta, i 
ambigua, massa ambigua, llegeixo literalment l’acord de tarannà minimalista que té, 
diu: “Exigim de forma clara i contundent l’execució del Quart Cinturó i d’altres 
infraestructures imprescindibles per vertebrar les comunicacions de bona part del 
nostre país”, punt i final; ens agradaria que detallessin més, ens agradaria que ens 
diguessin quines són al seu entendre les infraestructures imprescindibles i quines no 
ho són perquè estem parlant d’un tema important. 
 
 Aquesta és una moció que de fet transmet que l’autor no es volia explicar, que 
li fes mandra redactar, devia pensar l’autor “total és igual!”. És evident que és una 
moció feta des de la majoria absoluta, que defuig la negociació i el pacte. Sols així es 
pot entendre el redactat “altres infraestructures imprescindibles” sense cap mena de 
concreció. Això deu voler dir o bé les infraestructures que Convergència i Unió 
defensa en solitari, sense negociació, sense pacte o, pitjor, les que l’autor mandrós té 
en el cap i que potser ens explicarà o no ens explicarà quines són aquestes 
imprescindibles. 
 
 En parlar d’infraestructures crec que el ciutadà reclama sobretot que es facin i 
això vol dir que es pactin amb consens, això és buscar un horitzó compartit amb la 
societat i això és el que s’ha fet en el Pla Nacional d’Infraestructures. Entenem que en 
explicar-se i no tenir mandra en buscar la complicitat dels agents socials, empresaris i 
sindicats i defugir l’ambigüitat absoluta i absolutista, per exemple del text de la moció 
“infraestructures imprescindibles” sense determinar, aquí rau la diferència de la 
política. A nosaltres des de l’Esquerra ens interessa planificar, explicar el que farem, 
dir com ho farem i com i amb qui. Ens interessa el pacte per donar certesa i seguretat 
en infraestructures, a vostès pel que escriuen sembla que no els interessa. Una 
manera diferent d’entendre la política més d’acord amb els nous temps que s’ha estès 
a d’altres àmbits de la política del país, com la recerca i la innovació, l’educació, 
l’habitatge o la immigració. 
 
 Avui els seus 14 regidors els permetrà aprovar aquesta moció però fora 
d’aquesta sala la seva formulació de les infraestructures imprescindibles resulta buida 
de contingut. Potser per això ni tan sols posen un acord habitual en aquest tipus de 
mocions com és el de trametre la moció als grups parlamentaris de la Generalitat de 
Catalunya, al President del Parlament, com fem habitualment en aquesta sala en la 
majoria de mocions. No es preocupin, si els hi fa vergonya nosaltres ho farem per 
vostès. 
 
 De nou coincideixen amb el Partit Popular en no subscriure el Pacte Nacional 
d’Infraestructures, segona coincidència important, la primera, la del altre dia al 
Congrés, en no votar el finançament de Catalunya, per cert temes absolutament 
lligats, sembla que els temps nous de l’amistat avancen. 
 
 No firmar el Pacte Nacional d’Infraestructures revela una visió política estreta 
de mires. Amb el Pacte es redueixen desigualtats socials i territorials, s’incrementen 
les oportunitats laborals, de serveis socials i culturals, això és així perquè hi ha una 
inversió de 100.000 milions d’euros en 12 anys que poden crear fins a 1,2 milions de 
llocs de treball i amb un finançament garantit en la Disposició addicional 3ª de 
l’Estatut. 
 
 El Pacte és bàsic per a una Catalunya, porta logística del sud d’Europa i motor 
d’Espanya. Bàsic per relligar el país de Nord a Sud, de Llevant a Ponent, del litoral 
cap a l’interior i al voltant de la Regió Metropolitana de Barcelona. El Pacte 
d’Infraestructures és molt més que mobilitat, és recursos hidràulics, és 300 hm3 més 
d’aigua propvinent de desalinitzadores, 1.209 depuradores, és un mínim de 5 noves 
centrals de cicle combinat, 108 infraestructures per gestionar residus, 600 milions 
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d’euros en fibra òptica a tot Catalunya, o 6.000 Ha de sòl per activitats econòmiques, i 
és també una nova gestió de ports i aeroports catalans. 
 
 El Pacte és però també mobilitat, és l’eix transversal del transport ferroviari de 
Catalunya, és 1.000 quilòmetres de vies de tren i 600 d’autovies, totes elles per cert 
imprescindibles explicades i concretes. És l’extensió a tot Catalunya del sistema 
tarifari integrat, i és també la Ronda del Vallès definida com una via interpolar 
prioritària entre el Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, una Ronda que es 
farà, es farà bé, amb consens amb el territori, i si el Sr. Recasens fos honest hauria 
de reconèixer i espero que ho faci que les obres de la Ronda del Vallès, entre Abrera 
i Terrassa ja s’estan executant. 
 
 Vostès saben tan bé com nosaltres que el pacte no és un instrument on es 
detalla una obra. Saben perfectament que aquesta concreció es farà en el projecte 
constructiu. Vostès haurien de saber que la Ronda del Vallès representa menys de 
l’1% del pressupost del pacte, l’excusa de la Ronda del Vallès és absurda però total 
és igual, en clau de partit i no de país i per això diuen el que diuen “les 
infraestructures imprescindibles” i es queden tan amples, i espero que satisfets al 
menys amb vostès mateixos. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: Satisfets ho estaríem si es fes i es fes bé perquè sí que és veritat que la 
Sagrera està fet, també és veritat que és una obra de l’Estat Sr. Boix, vostè ho sap 
perfectament, no cal que li expliqui. Ambigüitat no, és molt clara Sr. Gausa, hem estat 
molt clars, hem volgut ser concrets, no hem volgut anar més enllà del que ens afecta 
molt directament i li diré una cosa a tots dos, el Pacte Nacional d’Infraestructures es 
va fer -i això vostès també ho saben- a iniciativa de Convergència i Unió, en els 
Pactes Nacionals que plantejava el tripartit aquest no hi era, i si són honestos amb 
vostès mateixos que segur que ho són i amb la resta dels ciutadans i ciutadanes, 
suposo que no tindran cap problema en reconèixer-ho. 
 
 Entès en física nuclear no però sentit comú sí, i és el que a vegades manca, 
manca sentit comú i és el que en la majoria de les vegades hem d’intentar aplicar 
amb l’acció, amb la planificació i amb l’execució de les obres en aquest cas 
d’infraestructures viàries. És evident que dintre del mateix Partit Socialista hi ha gent 
que està més d’acord amb el plantejament del Quart Cinturó que tenia i que té 
Convergència i Unió que no pas amb d’altres, i això el Sr. Gausa ho sap 
perfectament, si vol li puc dir el nom d’algun conseller que s’ha manifestat 
públicament en favor d’un plantejament i d’un Quart Cinturó com a via ràpida i que ho 
han dit una vegada i una altra tot i que ara fa un temps que suposo que algú els hi ha 
dit que no xerrin més de segons quines qüestions. Per tant nosaltres creiem que és 
una obra important, per aquesta comarca és una obra important, per Sant Cugat, i és 
una obra important pel país i hem volgut ser clars, hem volgut ser clars amb la moció, 
no hem volgut anar-nos més enllà del que ens és més proper, sobretot des d’un punt 
de vista viari, sabem que hi ha altres infraestructures viàries que necessita el país 
però ens hem volgut centrar en aquesta perquè ens afecta, perquè ens afecta de 
prop i Sr. Grangé, no ho marquen ni ho han de marcar les multinacionals, el que 
passa és que a les empreses no se les pot enganyar, i no se’ls hi pot dir vingui aquí 
que trigarà 10 minuts en recórrer 20 Km i després al cap del temps en lloc de trigar 
una hora trigar-ne dues, i això és enredar a la gent, i això és el que no es pot fer, que 
et marquin el camí evidentment que no. 
 
 Està bé que ens vagin recordant i vagin mirant el que va fer Convergència i 
Unió en 23 anys però potser que el que el país necessita és mirar endavant i no que 
mirin tant pel retrovisor i ens portin pel pedregar. 
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 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Només dues 
coses, la primera és que quan vostè parla de sentit comú, de que no tenim sentit 
comú quan signem aquest pacte, nosaltres ho podem aguantar de la lluita política i ho 
assumim, però sàpiga vostè que li està dient també als qui han signat el pacte i que 
no són partits, per tant sigui conscient que li està dient a les Cambres de Comerç i als 
Sindicats que no tenen sentit comú quan s’han assegut en una taula i han signat un 
Pacte Nacional. Nosaltres mirem el futur perquè sinó no signaríem aquest Pacte 
Nacional, el que passa és que és evident que no podem deixar passar expressions 
com la que fa vostè quan diu que fa tants i tants anys que vostès defensen això, 
perquè és evident que el Quart Cinturó el fa Madrid i molt se n’ha aprofitat a més a 
més d’això, que ho faci Madrid perquè com que aquí no hi ha acord doncs li donem a 
Madrid i segur que ells ho faran, però és que vostès van estar 16 anys claus a 
Madrid, nosaltres no ho hem estat mai, vostès sí, vostès van assegurar la 
governabilitat i no cal que li recordi de quins partits van assegurar la governabilitat, 16 
anys van ser claus a Madrid, 16 anys, i si tan clau era aquest Quart Cinturó haguessin 
posat com a primera condició per donar suport als governs de Felipe González i als 
governs del Sr. Aznar; no 6 anys, 16 anys van ser claus a Madrid. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      15 (CiU, PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:    9 (PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Abstencions:        0 
 
 8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A UNA MAJOR 
EFICÀCIA DEL SERVEI D’OCUPACIÓ MUNICIPAL. 
 
 Atès l’evidència de la situació d’increment de la taxa d’atur a Catalunya, i en 
especial al nostre municipi de Sant Cugat. 
 
 Atès que és necessari que totes les oportunitats de feina estiguin a l’abast de 
tothom per tal d’assolir un correcte funcionament al mercat de l’oferta i la demanda.  
 
 Atès que creiem necessari que l’Ajuntament faciliti aquest tipus de servei. 
 
 Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular, proposa que aquest Ple 
acordi: 
 
 PRIMER, que el SOM centralitzi totes les ofertes de treball que apareixen als 
diferents mitjans de comunicació del grup Premsa Local, així com aquelles que 
puguin sortir a d’altres mitjans, prèvia sol·licitud i acceptació de l’oferent. 
 
 SEGON, una borsa de treball esporàdic dins l’òrgan del Servei d’Ocupació 
Municipal, pensat, sobretot, pels joves amb edats compreses entre els 16 i els 22. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Retirem aquesta moció amb la condició que els acords que teníem en la mateixa es 
treballarien amb el Pla Local de Joventut i abans de dos mesos podria estar 
endegada, és el que hem estat parlant aquest matí amb el Tinent d’Alcalde Sr. Joly i a 
canvi nosaltres retiràvem la moció si s’arribava a aquests acords. El Sr. Joly ha 
d’agafar el compromís del que havíem parlat perquè sinó no la retirem. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: 
Efectivament és tal com ha expressat, em pensava que n’hi havia suficient fent 
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l’assentiment a l’Alcalde, però que quedi clar i manifest que hem comentat el que ha 
dit vostè i agafem aquest compromís, n’hem parlat també amb la regidora d’Educació, 
la regidora Sr. Esther Salat i posarem fil a l’agulla per trobar una proposta conjunta. 
 
 (La present moció fou retirada de l’Ordre del Dia). 
 
 9.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE REBUIG AL BOICOT 
CONTRA LA CANTANT NOA A SANT CUGAT. 
 
 Atès que la cantant Noa té previst actuar al Teatre-Auditori de Sant Cugat el 
proper 26 de novembre i que hi ha col·lectius de la ciutat que promouen un boicot a 
l’actuació d’aquesta brillant cantautora, per qüestions de discrepància amb el seu 
pensament. 
  
 Atès que Noa ha demostrat reiteradament que és una fervent defensora de la 
pau entre israelians i palestins, que ha actuat en diverses ocasions amb músics 
palestins i ha participat en nombroses trobades relacionades amb la Pau a l’Orient 
Mitjà, i que alhora és una verdadera lluitadora per la igualtat de les dones.  
 
 Atès que això suposa una agressió directa als deures de convivència pacífica 
entre els ciutadans que formem part d’un estat de dret social i democràtic, atacant 
principalment la llibertat d’expressió i llibertat ideològica. 
 
 Atès que els col·lectius que lideren aquest tipus d’actuació són un mal per 
aquesta societat, que lideren i hissen banderes amb idees de pau i amb el seu 
comportament es mostren com vertaders fanàtics que destrueixen els processos de 
pau i convivència. 
 
 Atès que la llibertat és el bé més apreciat que tenim els ciutadans d’una 
democràcia, i que els cantants a través de les seves cançons tenen el ple dret de 
manifestar els seus pensaments i que si a algú no li agrada, no té cap obligació 
d’assistir als concerts. 
 
 Atès que estem patint de manera global, i en concret a Sant Cugat, aquest 
tipus de comportament, i no s’hi preveu cap tipus de mesura per tractar d’evitar 
aquests atacs a la llibertat. 
 
 Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular, proposa que aquest Ple 
acordi: 
 
 PRIMER, donar suport a la cantant Noa i animar a tots els santcugatencs a 
acudir a la cita artística del proper 26 de novembre. 
 
 SEGON, condemnar fermament els intents de boicots i la concentració que s’hi 
preveu promoguts per ASECOP i CASC. 
 
 TERCER, garantir que l’ambient en què irromprà l’arribada de la cantant Noa a 
Sant Cugat, serà pacífic i cordial, en primer lloc, per respecte a ella, en segon lloc per 
respecte als assistents al seu concert, i en tercer lloc per fer-nos respectar com a 
municipi recte, seriós i tolerant amb la diversitat d’opinió. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: S’ha presentat per part del grup de Convergència 
i Unió una moció alternativa per quina defensa té la paraula el Sr. Xavier Escura. 
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INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ODRE 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Voldria 
preguntar si és normal que s’endarrereixi el començament del Ple 10 minuts si és que 
no han estat 11 perquè poguessin vostès presentar la moció alternativa, crec que de 
cara a tots els ciutadans que avui en dia ens estan veient aquí en directe i respecte 
cap a la resta de regidors no crec que s’hagués d’haver fet aquest endarreriment i per 
tant crec que la moció no hauria d’haver estat donada per vàlida. Al menys vull 
demostrar la meva queixa en aquest sentit i crec que no és una manera demòcrata 
d’intervenir en els Plens fent endarrerir els Plens perquè jo pugui presentar la moció 
que no arribo a temps de fer-ho. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): Sra. Rodríguez, vostè fa unes 
suposicions i sobre aquestes suposicions construeix una teoria però això no és 
exactament així com vostè diu. Abans de començar el Ple el Sr. Xavier Escura m’ha 
portat un text que me l’ha lliurat aquí i del qual portava còpies pels diferents grups, 
després el portaveu de Convergència i Unió ha cregut que s’havia d’imprimir de nou, 
etc. Si vostè creu que no hi ha condicions per debatre el text alternatiu jo crec que el 
grup de Convergència i Unió no tindrà cap problema en no debatre aquesta moció. 
Ara bé, que consti quina és la posició del grup de no debatre l’alternativa i no hi ha 
cap altre problema suposo Sr. Escura. Ho dic per desfer el seu malentès i aquesta 
explicació una mica estranya que ha fet adreçant-se al públic. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
crec que aquesta expressiva estranya la està dient vostè donat el cas que la gran 
majoria de persones hem vist com s’ha repartit 10 minuts més tard de l’hora de 
començament del Ple, per tant hem endarrerit la iniciació del Ple de l’Ajuntament fins 
que no ha estat suficientment acabada, consensuada i revisada per vostès. No em 
digui que són suposicions meves, sinó que jo crec que són judicis temeraris que fa 
vostè cap a les meves suposicions. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Rodríguez és que vostè ha fet unes 
acusacions molt contundents però no hi ha cap mena de problema, em diu el Sr. 
Xavier Escura que no té cap inconvenient el seu grup en retirar la moció alternativa, 
per tant discutirem la de vostès. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
primer lloc per part del Partit Popular s’ha presentat la present moció de rebuig al 
boicot contra la cantant Noa a Sant Cugat. 
 
 (En aquests moments la regidora Sra. Rodríguez dóna lectura a l’anterior 
moció). 
 
 Crec que està més que explicat amb l’escreix de l’exposició de motius de tota 
la moció que hem presentat i particularment crec que hem de garantir una seguretat 
total i absoluta cap a que el dia 26 d’aquest mes pugui celebrar-se el concert sense 
cap tipus de problema ni conflicte i a més a més la cantant Noa ve a refermar tota una 
sèrie d’actes que fem des de l’Ajuntament de Sant Cugat i particularment el que no 
m’agradaria és posar-me amb les paraules de l’alcalde que ha dit aquest matí en el 
diari Avui, el fet que respecte al possible boicot que pot haver-hi de la cantant Noa a 
Sant Cugat, diu: “El col·lectiu antimilitarista de Sant Cugat està organitzant-li un 
boicot”, això li pregunta en una entrevista en el diari Avui el periodista Salvador 
Sostres, i l’alcalde de Sant Cugat contesta: “Està totalment fora de lloc. Aquest 
antisionisme tan primari. Es desqualifiquen per si sols. A més a més la Noa ve a 
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cantar dins del marc d’uns actes contra la violència de gènere”. Espero i desitjo que 
tots els grups d’aquest Consistori votin a favor d’aquesta moció i, especialment, 
Convergència i Unió. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Primero de todo mostrar 
mi sorpresa por el constante ir y venir previo a los Plenos de mociones por aquí, 
contramociones por allá, de repente una pasa a Institucional y, si les tengo que ser 
sincero, de la mitad de las que se han retirado me he enterado ya empezado el Pleno 
porque el Sr. Ramon, a mi derecha, me ha ido informando. En lo venidero me 
gustaría enterarme un poco antes para saber a qué atenerme una vez que llegue al 
Pleno. 
 
 El segundo punto es la moción que definitivamente estamos discutiendo. Por 
supuesto yo soy contrario a cualquier tipo de boicot, al de Noa y a cualquier otro que 
se organice, me parece que no es un modo de actuar en sociedad, pero el texto de la 
moción no me gusta, no me gusta y cuando me lo he estudiado no he sabido por 
donde cogerlo. Entonces como consecuencia del texto y no por el tema de Noa, 
votaré en contra. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Nosaltres també 
voldríem fer aquesta prèvia sobre les mocions alternatives a última hora, nosaltres 
ens hem pronunciat vàries vegades sobre aquest tema, ens sembla que vostès tenien 
aquesta moció com a mínim des del divendres, tenien vostès totes les mocions fetes 
per grups que no tenim 14 regidors, que som molt pocs, però la feina feta la tenim el 
divendres i presentar una moció alternativa a última hora, igual que canviar el text 
d’una altra que discutirem després, ens hem assabentat mitja hora abans del Ple, 
nosaltres demanaríem una mica d’anticipació en aquestes coses per treballar amb 
rigor i seriositat que crec i creiem que aquest Ple s’ho mereix, per tant nosaltres amb 
això no hi estaríem d’acord. 
 
 Per altra banda, la moció que ens presenta el grup Popular, malauradament no 
podem en aquesta moció parlar d’un boicot que es pretén fer a una cantant, el text tal 
com està redactat ens ho impedeix. Aquest grup és contrari al boicot a qualsevol 
persona però a més mantenim com a sagrat el dret a la llibertat d’expressió i 
entenem, a més, que és democràticament rebutjable i moralment infumable que algú 
en aquest Ple s’atreveixi a dir que un col·lectiu de conciutadans nostres pel simple fet 
de que fan un acte amb el qual no hi estem d’acord resulta que són negatius i que 
són un mal per aquesta societat, això tan sols es pot afirmar des d’una posició 
absolutament retrògrada i feixista i així els hi dic, els senyors que volen fer aquesta 
manifestació i aquest boicot tenen tot el dret del món a fer-lo encara que nosaltres no 
hi estiguem d’acord, mentre ho facin civilitzadament i pacíficament. Aleshores a veure 
si anem aprenent què és la diferència i que hi ha persones que pensen diferent i que 
cal respectar-les. Estic segur que la Noa votaria en contra d’aquesta moció i nosaltres 
com a partit demòcrata i partit que ha patit la persecució i que a més com a partit i 
com a catalans se’ns va afusellar un president, vostè i el seu grup van negar donar el 
suport a la moció que vam presentar que es va acordar per la resta de grups 
demanant la nul·litat d’aquell judici amb rebuig a l’assassinat del President 
Companys. Des d’aquestes posicions vostès no tenen cap legitimitat moral per 
reclamar que cap col·lectiu d’aquesta ciutat fan un mal a la nostra ciutat, per tant 
evidentment votarem en contra. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: En primer 
lloc també sumar-me a les queixes i a les crítiques sobre la mala praxi que jo crec 
que és presentar mocions alternatives a última hora, ho dic perquè consti en acta. 
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 En segon lloc, com bé deia algú fa uns dies, aquesta moció jo crec que es 
desqualifica per si sola i efectivament està fora de lloc. Aquesta moció a part de posar 
etiquetes i recordar a vells temps que jo no recordo perquè no havia nascut però que 
algú d’aquesta sala segurament recorda, titlla a un sector de la ciutadania de Sant 
Cugat com “col·lectius que lideren aquest tipus d’actuació són un mal per aquesta 
societat”, escolti, aquí la gent es pot manifestar, pot expressar-se lliurement en 
qualsevol espai i en qualsevol aspecte, em nego a creure que hi ha un partit que es 
diu democràtic, que posa etiquetes d’aquest tipus a gent que creu per idees que s’ha 
de manifestar en contra d’alguna cosa, i menys encara condemnar entitats que et pot 
agradar més o menys la seva activitat i que lluiten per uns ideals, a mi això em 
sembla antidemocràtic i feixista com ha dit el Sr. Raül Grangé. 
 
 Per altra banda també dir que la Sra. Noa des del respecte artístic va fer unes 
manifestacions el mes de gener, de les quals ara mateix cadascú és pres de les 
manifestacions que fa, si tu enmig d’un bombardeig sobre població civil, dones, nens i 
nenes i, fixi’s la paradoxa, és l’acte central del 25 de novembre, el dia contra la 
violència de gènere, això és una paradoxa brutal, dir que recolza al seu exèrcit, a 
l’exèrcit del seu país en aquests bombardejos, jo crec que això és greu. Tot 
reconeixent tot el que s’havia fet abans, que la Noa sí ha fet gestos, ha fet coses amb 
palestins, està per la pau i tal, però dir que dóna recolzament al seu país en un 
moment en el que estan matant a nens i civils jo crec que això està fora de lloc. 
 
 Com no pot ser d’una altra manera votarem en contra d’aquesta moció. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Els 
companys que m’han precedit han deixat el llistó alt, de noqueig, mirarem de fer el 
que puguem, per no repetir les paraules i els adjectius. En qualsevol cas són 14 
regidors i si fessin les mocions alternatives una mica abans diguem que no seria molt 
difícil, nosaltres amb menys ja ho intentem de fer. Per tant, si us plau, ens ho passen 
abans; nosaltres haguéssim votat la seva moció alternativa, ens semblava una moció 
encertada, sobretot que corregia una moció que el que representa una 
“valencianada”, bàsicament, però una “valencianada” en el sentit d’un senyor sobre 
un Ferrari, no d’un tema geogràfic. En qualsevol cas aquesta moció és com tirar a 
una fondue alcohol, què passa quan es fan aquestes coses, home! que és l’índex 
més alt d’accidents en una casa, per tant peta i surt foc i tot això. El que cal en 
aquests moments és quan hi ha una sèrie de desequilibris o una sèrie d’intervencions 
per part de la ciutadania és tenir el cap fred i fer el que se suposa que estem fent 
aquí, que és representar als nostres ciutadans des de la màxima tranquil·litat i 
sobretot des de la màxima responsabilitat. Jo crec que vostès no han estat 
responsables amb aquesta moció i han posat en el debat un tema que no tocava, no 
tocava perquè el tema és un altre, si vol podem parlar de la creació de l’Estat de 
Palestina, nosaltres estem fermament a favor de la creació de l’Estat de Palestina, 
també en contra dels bombardejos que es van realitzar, però també en contra de les 
accions terroristes realitzades per Hamas, per tant aquest és el nostre posicionament 
polític, si creu que hem de parlar d’això parlem d’això però no portem una moció per a 
fer un foc d’encenalls aquí que no té gaire sentit. Ho tornaran a fer suposo, ja ho han 
fet en alguna de les mocions, com la del mur de Berlin, que sembla que ha caigut, 
possiblement sigui la tàctica, jo a vostè no li diré feixista, ja li han dit de fet, però jo no 
li diré perquè els conceptes feixistes s’haurien d’estructurar també des del punt de 
vista historiogràfic. En qualsevol cas nosaltres, com no pot ser d’una altra manera, 
votarem en contra d’aquesta moció, no sense reclamar al Partit Popular una certa 
responsabilitat en les properes mocions. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Amb el permís del Sr. Escura intervindré jo 
mateix per fixar la posició del nostre grup. En primer lloc en el tema aquest de les 
mocions alternatives, és una cançó recurrent en aquest Ple municipal però al final el 
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Reglament Orgànic Municipal que tenim és el que vam aprovar en el seu moment i 
per tant el que no pot ser és que sempre anem discutint allò que vam aprovar i que 
vam decidir tots els grups municipals, és perfectament legítim presentar mocions 
alternatives i arribar a acords fins l’últim moment i jo estic convençut que si en algun 
moment -hauríem de repassar els diaris de sessions- però si en algun moment es va 
arribar a aquesta solució en el Reglament Orgànic Municipal m’hi jugaria alguna cosa 
que va ser a proposta dels grups de l’oposició, per tant no reiterem el que és 
perfectament legítim, i mirin, potser si parlem de coses que són legítimes però que no 
són normals també analitzem per què en un Ple municipal de l’Ajuntament de Sant 
Cugat hi ha catorze mocions, no una ni dos, catorze mocions, hi ha més mocions que 
punts d’allò que competeix al Ple municipal, aquí arreglem el món, és perfectament 
legítim, però potser que també prenem decisions i prenen decisions en els grups que 
serien discutibles des d’un altre punt de vista, hi ha molts Reglaments Orgànics 
Municipals que limiten el nombre de mocions que poden presentar els grups, el 
nostre no ho limita i és una possibilitat que s’obre a tots els grups. 
 
 Sra. Rodríguez, sap per què nosaltres volíem presentar una moció alternativa?, 
doncs per arreglar la seva moció, perquè estem d’acord amb el fons però també 
estem d’acord amb els grups que han dit que la seva moció no hi ha per a on agafar-
la, és a dir els termes en que planteja un objectiu que pot ser compartit per aquest 
grup doncs lamentablement els expressa d’una manera que genera un rebuig, fins i 
tot dels que estem en contra de que es presenti un boicot a una cantant com la Noa, 
per això hem intentat presentar una moció alternativa que deia: “Reconduir i 
circumscriure l'afer "Noa" dins dels paràmetres artístics dels quals mai no hauria 
d'haver sortit. Manifestar la satisfacció general que representa per la ciutat de Sant 
Cugat que es pugui acollir un espectacle d'una artista de la trajectòria internacional i 
de la qualitat indiscutible de Noa. Donar suport a la llibertat d'expressió i permetre que 
qui vulgui pugui manifestar el seu desacord a la presència de l'artista a Sant Cugat 
pels motius que siguin, sempre que es faci dins de les formes democràtiques i 
civilitzades que ens corresponen com a membres d'una societat culta i 
desenvolupada. I felicitar-nos per com han manifestat aquesta llibertat d’expressió, i 
en sentit contrari, una gran majoria de santcugatencs en haver exhaurit gairebé les 
entrades del concert del dijous dia 26 de novembre”. O sigui que si fem aquí una crida 
a tota la ciutadania a que vagi al concert de la Noa es trobaran amb que no hi ha 
entrades, aquesta és la realitat i vostè planteja que fem una crida a tothom que vagi al 
concert de Noa. 
 
 En qualsevol cas la intenció del nostre grup era aquesta però per no donar lloc 
a un debat que ja vèiem que hauria estat molt i molt llarg, vostè defensi la seva, 
nosaltres retirem la nostra i òbviament estant d’acord en el fons hi votarem en contra. 
Si es manifesten, que es manifestin, que ho facin fora, el que no podem admetre i 
permetre és que hi hagi qui ho faci dins del Teatre Auditori perquè molestaria a les 
persones que han anat a veure aquest espectacle i això de cap manera ho podem 
tolerar. 
 
 La Noa, Sr. Calderón, la vam tenir convidada pel Parlament de Catalunya en la 
Diada de l’Onze de Setembre, per tant una dada molt assenyalada, tant com la del 
dia 25, en l’ordre internacional, però nacionalment per a nosaltres és més important la 
de l’Onze de Setembre. Els qui ens ho vam mirar una mica des de fora no ens va 
satisfer el que va passar allà, i la situació que es va generar on membres de les 
forces que donen suport al Govern de la Generalitat van manifestar la seva oposició a 
una cosa que havia organitzat institucionalment el Parlament i tampoc ens va agradar 
la difusió internacional que es fa d’aquests actes. A nosaltres ens agradaria que a 
Sant Cugat això no passés però en tot cas si hi ha algú que es vol manifestar que ho 
faci però que no molesti a ningú. 
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 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo tan 
sols volia fer un petit esment, atacs feixistes són els que vam patir el dia de la Festa 
de la Tardor i ningú de vostès ho ha condemnat; la parada del Partit Popular va ser 
desmontada i ens van arrencar la bandera espanyola, només li vam comunicar a 
l’Alcalde, hi havia altres formacions polítiques, això sí que són atacs feixistes i a més 
a més amb un partit democràtic des de fa 30 anys que és des que es va crear el Partit 
Popular, això són atacs feixistes a la nostra ciutat i de vostès condemna cap. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Algunes 
reflexions pel que vostè ha dit Sr. Alcalde, en primer lloc entenem perfectament que 
sigui legítim -evidentment si ho recull el ROM- presentar mocions alternatives fins 
l’últim moment però estarà amb mi que és poc elegant políticament parlant, és molt 
poc elegant que cinc minuts abans de discutir aquesta moció la tinguem a sobre la 
taula, és poc elegant però no passa res, és legítim, cap problema. Igual que és legítim 
portar a Ple 14 mocions de les quals 12 són dels grups de l’oposició, potser el que no 
és normal és que hi hagi més mocions que punts de competència del Ple, potser això 
és el que no és normal, per tant aquí cadascú que aguanti la seva vela. I en segon 
lloc, pel que fa a la nostra posició als actes de la Diada Nacional organitzats pel 
Parlament de Catalunya, dir que el nostre grup efectivament va donar suport en 
aquell moment a aquella acció, però Iniciativa ni es va aixecar ni va fer cap escarafall, 
només portava un pin amb la bandera palestina demostrant solidaritat amb el poble 
palestí, només això. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres si aconseguim entrada anirem al concert per tot el que han dit però també 
per defensar els drets de l’Estat de Palestina. D’altra banda la Sra. Rodríguez 
respecte a l’atac que van patir vostè sap que el nostre regidor Àlvar Roda va estar 
amb vostè i dir que no es va fer res i que no es van fer manifestacions ..., jo crec que 
tampoc no cal posar-se medalles, jo crec que cal condemnar l’atac que va tenir el 
Partit Popular, cal condemnar-ho i avui ho estem fent, però que consti que alguns ja 
hi érem.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Calderón en tot cas tenim idees diferents 
sobre el que és l’elegància, ho sento, ho dic parlant estrictament del tema de les 
mocions, perquè vostè qualifica que es pot elegant presentar-les, doncs miri vostè 
sap que l’esforç que es fa per tal d’evitar que en aquest Ple haguem de debatre 14 
mocions és un esforç ingent per part de molts regidors d’aquest consistori i als acords 
s’hi arriba quan s’hi arriba. Quant al demés si li sembla en el proper debat del 
Reglament Orgànic Municipal ja ho discutirem i ja decidirem com hem de fer les 
coses i si les hem de fer d’una altra manera doncs fem-les d’una altra manera però 
ara per ara són com són i no crec que haguem d’estar discutint a cada Ple o cada 
quatre plens un marc que en un moment es va decidir que era un marc vàlid, i si és 
un marc vàlid no sé per què ha d’haver-hi ningú que hi renunciï, ni vostès, ni 
nosaltres, ni ells. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:       1 (PP) 
Vots en contra: 23 (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Abstencions:       0 
 
 10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER TAL D’ENDREÇAR I 
MILLORAR ALGUNS ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT. 
 
 La zona d’aparcament en bateria que hi ha al carrer Ferran Romeu, a la banda 
baixa del Parc Ramon Barnils i que té sortida a l’Avinguda Pla del Vinyet, es troba en 
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molt mal estat, especialment quan plou. Hi ha un desnivell important i desigual entre 
l’espai pavimentat i la zona d’aparcament i això provoca que a l’aparcar i desaparcar 
es malmetin els cotxes. El terreny cada vegada que plou està més erosionat. És una 
zona d’aparcament habitual entre els veïns i rep molts visitants que van als cines i a 
les zones d’esbarjo de Torre Blanca. 
 
 Un altre espai que cal endreçar és la senyalització de la Plaça Joan Borràs de 
Mira-sol. En primer lloc s’ha d’avançar uns metres el pas de zebra de tal manera que 
quedi just al davant de la sortida de l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, pas natural dels vianants que surten de l’estació. També en aquesta zona 
cal millorar la visibilitat de la cruïlla de la continuïtat del Passeig José Ibáñez Olucha 
amb la Plaça Borràs a l’hora d’incorporar-se al Camí de Can Gatxet. Aquesta 
incorporació és especialment perillosa atenent als fets que una corba molt tancada i 
l’ajardinat de la Plaça dificulten la visibilitat. 
 
 Aquestes millores es van reclamar per part d’ERC a l’equip de govern al Ple 
Municipal del 16 de febrer de 2009 i van ser reiterades al Plens del 20 d’abril de 2009 
i del 15 de juny de 2009, arrencant en ambdós casos el compromís de l’àrea de 
Territori de solucionar-ho urgentment. Amb tot, aquests arranjaments segueixen 
pendents. A més, el cas de la Plaça Joan Borràs també va ser tractat per part d’ERC 
al Consell de Districte de Mira-sol de l’1 de juny de 2009, en sintonia amb els veïns. 
 
 En qualsevol cas, es tracta de dues intervencions senzilles que millorarien 
considerablement la qualitat de vida de molts santcugatencs. 
 
 És per tot això, que el Grup Municipal d’ERC proposa que aquest Ple acordi: 
 
 PRIMER, executar aquestes actuacions abans de finalitzar l’any 2009. 
 
 SEGON, comunicar aquest acord a la Federació d’Associacions de Veïns. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Nosaltres com a 
republicans ja de per si tenim poca fe amb els precs i les pregàries, tot i així n’hem fet 
en aquest Ple sobre el que és la Plaça Joan Borràs i el carrer Ferran Romeu, ho hem 
fet tres vegades repetidament, primer hem pregat que s’arrangi en el carrer Ferran 
Romeu tot el que és la zona col·lindant amb el Parc Ramon Barnils perquè està en 
molt mal estat i per això hem adjuntat fotos en aquesta moció on es pot observar 
l’estat lamentable, de deixadesa i que fins i tot perjudica ja la seguretat dels cotxes 
així com la de les persones. Pensem que una imatge val més que mil paraules i els 
comentaris ja pràcticament hi sobren. 
 
 El mateix hem expressat en aquest Ple respecte a la Plaça de Joan Borràs, en 
el que és el pas de vianants que surt o hauria de sortir de l’estació de Mira-sol; això 
també ho hem expressat en el Consell de Districte de Mira-sol, a tot arreu ens han dit 
que efectivament sí, que això s’ha de variar, adjuntem fotografies de conciutadans 
traspassant per on no s’ha de traspassar, però és el lloc lògic per traspassar, i sí els 
hi pregaríem una vegada més -ara ja amb una moció- que d’una vegada per totes 
arreglin aquest tros de la nostra ciutat, en primer lloc per seguretat i en segon lloc ja 
fins i tot per vergonya, per decència, perquè el Parc Ramon Barnils és un indret on 
cada cap de setmana rebem moltes visites, hi ha moltes persones que van a aquells 
cinemes, que van a sopar, que van a la zona de lleure i veure allò tal i com està 
creiem que no és de rebut en aquesta ciutat. Quan el grup d’Esquerra Republicana 
ho va posar en el seu coneixement va ser el 16 de febrer del 2009, per tant fa prous 
mesos perquè s’hagi arranjat això, que a més creiem que no comporta cap mena de 
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despesa extraordinària, creiem que no, i en tot cas adecentar-ho una mica no costaria 
gens, tot i així han passat pràcticament 8 mesos i per altra banda també es queixen 
del retard amb les obres d’infraestructures que fa el Ministeri, pensem que això és 
més fàcil i que seria més ràpid d’arranjar. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Sr. Grangé me gusta el 
texto de su moción y la única duda que me planteaba a la hora de estudiarla es que 
quizás habiéndolo retrasado un mes podía haberse debatido si entra dentro de los 
presupuestos del año que viene, en todo caso llegados desde febrero hasta aquí 
podía haber esperado un mes pero votaré a favor porqué como le he dicho todo lo 
que sea mejorar la ciudad me parece bien. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Avanço 
que el nostre grup donarà el vot favorable en coherència amb la moció que vam 
presentar el passat mes de juliol per la millora del manteniment de Sant Cugat. Jo 
crec que podem fer un mix de les fotos que vam presentar amb les vostres i fer un 
bon documental. Els companys d’Esquerra Republicana es queixen i amb raó de que 
s’ha reclamat més d’un cop sense cap resultat, benvinguts al club dels decebuts, club 
que per cert cada dia té més associats, associats decebuts com els veïns del Passeig 
Baixador, davant de la farmàcia de Mira-sol o del mateix carrer Bilbao; decebuts com 
els veïns del Camí antic de Terrassa, Pont del Diari i carrer Emeterio Escudero de la 
Floresta; decebuts com els usuaris del parc infantil de la Plaça Maria Antònia dels 
carrers Calvario o Francesc d’Asís de les Planes i així un llarg etcètera. Aprofito amb 
el vostre permís per a fer una menció especial a la problemàtica de la plaça Joan 
Borràs de Mira-sol que teniu tota la raó del món i el trasllat també del pas zebra i la 
instal·lació dels nous semàfors davant de l’entrada de l’estació per facilitar-ne un 
accés segur i també per regular el trànsit un cop es connecti l’entrada del Turó de 
Can Mates per sota, connectat amb el Passeig de José Ibáñez Olucha. Aquesta 
modificació estava ja contemplada com a part de les obres de remodelació de la 
Plaça Borràs, durant molts mesos a les reunions del grup de treball -que torno a 
recordar que no se’ns dóna la possibilitat de disposar de l’acta- i Consells de Districte 
se’ns deia un dia que la responsabilitat era de Promusa, un altre dia que era de 
Territori, un altre dia que era de Mobilitat, doncs bé la darrera notícia va ser 
sorprenent, no hi ha cap responsable, no hi havia diners per canviar el cablejat 
necessari, crec recordar que es traslladen els semàfors 20 metres, per traslladar 
aquests nous semàfors que per cert estaven ja encarregats i reservats, mentrestant 
els veïns de Mira-sol i sobretot els alumnes de l’escola La Farga, segueixen creuant 
la carretera just per davant de l’entrada natural de l’estació de Ferrocarrils; espero i 
desitjo que mai haguem de lamentar cap accident. Torno a dir, donem el suport a la 
vostra moció. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Com a 
membres del club de decebuts del Govern de Convergència i Unió evidentment 
votarem també a favor de la moció que presenten els companys d’Esquerra 
Republicana afegint alguna sèrie de consideracions, avui el que votem és que a 
vostès no els hi han fet cas, vostès ho han dit recordo que un parell de vegades, i 
crec que fins i tot alguna vegada més, fins i tot en alguna reunió i en alguna Comissió 
Informativa, això i altres companys -com deia el responsable de Serveis Urbans- 
d’Esquerra Republicana, del seguiment de l’àrea de Serveis Urbans d’Iniciativa; 
vostès van presentar fa uns mesos una moció que contemplava bàsicament aquest 
tipus de caracteritzacions i aquestes propostes de resoldre problemes, aquestes que 
presenten la gent d’Esquerra Republicana són una més –molt encertades crec- que 
es podia afegir a la de vostès. L’altre dia vaig anar al Consell de Districte de la 
Floresta que feia temps que no hi anava i jo crec que aquesta és la típica moció o 
acció que hauria de ser la tipus d’un Consell de Districte -aquí també, no estic dient 
que no-, amb propostes sobre carrers concrets, accions de prop del ciutadà i per tant 
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una resolució efectiva en el Consell de Districte. A hores d’ara els nostres Consells de 
Districte bàsicament no serveixen per gairebé res, certament sí que hi ha moltes 
reunions i moltes accions dels veïns i també dels representants dels grups de treball, 
però els Consells de Districte no representen un clar concepte de desconcentració 
administrativa de l’Ajuntament, per tant la principal reformulació que crec que hauríem 
de fer és per què serveixen i també haurien de servir perquè aquestes mocions 
segurament no arribessin aquí sinó que els representants dels nostres Consells, tant 
veïns com polítics les resolguessin allà. 
 
 Endavant amb aquesta proposta, espero que el govern municipal l’aprovi, i 
senyors d’Esquerra Republicana, no els hi donaré cap consell però si votaran a favor 
d’unes ordenances i és molt possible que ho facin a partir d’uns pressupostos, jo els 
hi aconsellaria que posessin aquest punt dintre de les seves condicions per votar a 
favor. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA: No voldria repetir el debat que ja vam iniciar quan el Sr. 
Massanés d’Iniciativa va presentar la moció de manteniment amb tot un reportatge 
fotogràfic, crec que ja vaig intentar explicar que no es resolen els problemes a cop de 
fotografia perquè igual que ells presenten fotografies de coses que hi ha per a fer jo 
també els hi puc presentar fotografies de coses que fem; la Brigada d’obres o els 
serveis tècnics de l’ajuntament, per sort, no estan parats, feina n’hi ha, i a vegades el 
que sap greu és no poder respondre amb la celeritat que a tots ens agradaria, també 
sap greu que es pensin que per presentar mocions de coses de manteniment les 
farem abans, potser és que insinuen que som inútils i no sabem respondre si no hi ha 
una moció al darrera que ho recolzi o a vegades no pensin que és perquè o no pot 
ser, reconeixem que a vegades som lents, i això passa a la nostra administració i a 
totes i treballem per cada dia donar millor resposta. Des que el grup d’Esquerra va 
presentar en diferents plens la seva preocupació per aquests dos temes, tant del 
carrer Ferran Romeu com de la plaça Borràs, que no se li ha donat la solució que 
vostè volia, voldria dir per avançat que estem d’acord en que s’ha de fer un 
arranjament al carrer Ferran Romeu, té tota la raó, si no s’ha fet és perquè no ho hem 
pogut fer encara, és la resposta que jo li dono. Pel que fa al tema de la plaça Borràs, 
això que vostè diu en la moció que són solucions senzilles doncs no és tan senzill i 
suposa una despesa. Des dels serveis tècnics de mobilitat la solució que s’ha donat 
que seria la més òptima afecta a diferents semàfors, a l’obra civil que implica moure i 
posar semàfors, als passos de supressió de barreres que s’han de fer per poder 
facilitar els creuaments i no es tracta senzillament de pintar un pas més cap aquí o 
més cap allà. Els semàfors jo li puc dir que ja des de l’àrea de mobilitat se’ns ha 
informat que els semàfors ja els tenim, el que falta és acabar de poder fer l’obra civil 
que puja una despesa, llavors tot i reconeixent-li que aquestes són unes accions que 
s’han de fer doncs no la votarem a favor perquè no ho farem ara abans d’acabar el 
2009, ho farem a principi del 2010. També dir que del tema de Ferran Romeu que 
tampoc és senzill, és un carrer molt llarg, afecta a una part del parc, per poder 
adecentar tot allò s’ha de fer un mur, les aigües pluvials s’han de dirigir bé per evitar 
posteriors inundacions i no és una actuació que puguis fer d’avui per demà, que sigui 
anar una màquina que aplani perquè a la que plogui torni a estar malament, tot i 
reconeixent que no és igual de decebuts que es troben vostès també li puc dir veïns 
que estan encantats perquè hem prioritzat actuacions que eren necessàries per 
entrar veïns per exemple a la Floresta als seus carrers que estaven malmesos per les 
pluges i hem anat posposant aquestes actuacions no perquè no fossin necessàries 
sinó perquè hem prioritzat actuacions d’altres veïns que segurament si ara els 
preguntéssim serien del nostre club de fans. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Jo entenc que 
avui li ha caigut la xina d’haver de defensar una cosa que no és totalment del seu 
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àmbit i és difícil. El nostre grup no és precisament dels que sempre diu que tot està 
fet una porqueria, no ho fem mai, el que està bé ho diem però el que està malament 
diem que està malament, i no desvaloritzi el que està malament dient que hi ha altres 
coses que estan bé. Hi ha un fet objectiu i és que fa 8 mesos vam dir que hi havia un 
problema en aquest carrer i això que ens acaba de dir vostè ara també ens ho 
hagués pogut dir aleshores, i llavors haguéssim vist si presentàvem una moció o ho 
incloíem en un altre àmbit de negociació, però el que no es pot fer és durant 3 plens 
que nosaltres ho hem esmentat això en el Ple marejar la perdiu, dir que sí 
efectivament això és un problema i que ja estan fent-ho, i aleshores al cap de 8 
mesos venir aquí i dir que ja s’ho plantejaran per l’any vinent si cal i que ja es posaran 
unes motivacions tècniques, etc.  
 
 Puc entendre que passar un pas de vianants d’un cantó a l’altre requereixi ser 
més tècnics, jo crec que no, però en podríem parlar, ara bé, retirar tota una sèrie de 
totxanes i de matalassos i d’altres tipus que hi ha a la zona de l’aparcament del carrer 
Ferran Romeu, això no costa un duro; fer que aquella zona estigui mitjanament 
decent o tirar-hi sorra per a sobre com a mínim perquè no hi hagi un esvoranc tan 
gran com el que hi ha ara, que els cotxes toquen amb la carrosseria quan baixen, o hi 
ha persones que passen amb bicicleta o van en cotxets de nens i podrien caure, 
doncs fer això costa dos duros, és simplement la voluntat de fer-ho, però en d’altres 
coses que ens trobem nosaltres i saben que d’això sempre ens hem queixat, i és la 
lentitud, en donar les coses per fetes, ja ho farem i anem passant plens. 
 
 Tant una cosa com l’altra no són temes estètics sinó que són temes de 
seguretat, especialment el del pas de vianants i per a nosaltres la seguretat de tots 
els nostres conciutadans que cada dia per centenars passen aquell pas de vianants 
per a on no l’han de passar hauria de ser un tema prioritari i de preocupació per 
aquest govern, i esperem que sigui així i es doni la màxima premura en això. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: De bon 
rotllo eh! Jo potser sí, he vist que la moció dóna resultat quan a Mira-sol el que es diu 
als Consells de Districte i a la Floresta, o els grups de treball no serveix absolutament 
per res, perquè a més a més tampoc pots dir si una cosa es va dir o no perquè en els 
grups de treball no es fan actes, això vull que quedi ben clar. Que presentar mocions 
per arranjar problemes a la ciutat pot ser un sord camí però jo em felicito i la felicito a 
vostè perquè finalment després de no sé quants anys s’està arreglant gràcies a una 
moció que va presentar el grup d’Iniciativa, l’aparcament tan sensible com és 
l’aparcament del CAP de la Mina, on aparca la gent. 
 
 Per tant aquest és un exemple de que al menys en aquest cas va servir quan 
molts ciutadans ja s’havien queixat, havien sortit fotos al Tot Sant Cugat de que allà 
no es podia aparcar, hi havia els pilons per terra, ple de pols i els dies de pluja fang. 
 
 També he sentit que finalment el tema dels semàfors de Mira-sol la 
responsabilitat és de Mobilitat, si és així que m’ho confirmin i que a principi d’any ja 
estarà solucionat el tema del pas de vianants davant de l’Estació de Mira-sol, perquè 
si veiessin a les nou del matí o una mica abans com surten els nens que baixen del 
tren, que venen de Barcelona, per travessar aquella cruïlla, allò és esfereïdor, per tant 
demano una sensibilitat en aquests temes importants. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA: Sr. Grangé potser no m’he sabut explicar bé, no és tan 
fàcil, podem treure el matalàs això sí però crec que el matalàs està posat perquè no 
toqui el cotxe, precisament quan entra, i no és un matalàs, és una espuma; sí que 
evidentment podia estar amb més condicions, el que passa és que és una actuació 
gran i ja li dic, ho sento, no vull dir que no s’hagi de fer però no hem considerat de fer-
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ho encara. Ja li dic que ho tenim programat al gener, i el mes de gener estarà fet, tant 
una cosa com l’altra. 
 
 Sr. Massanés, hi ha un pas de vianants pintat, tots estem d’acord em sembla 
que li acabo de dir jo, que des de Mobilitat s’havia dit que calia fer un replantejament 
d’aquell espai, que està previst, que l’obra civil puja més del que en aquests moments 
està pressupostat i ens hem d’esperar al pressupost i poder fer-ho al gener. Hi ha un 
pas de vianants creuats i pot ser no és el pas natural però hi ha un pas pintat i per 
tant és per on han de passar els nens, no ens faci ara sentir-nos culpables d’una cosa 
perquè el pas de vianants hi és, potser no en el lloc ideal segons vostè i ara sembla 
que tècnicament ho diu tothom però el pas hi és. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      11 (PSC, ICV-EUiA, PP, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:  13 (CiU) 
Abstencions:        0 
 
 11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS PER TAL DE REDACTAR UN PLA LOCAL D’OCI ALTERNATIU. 
 
 (El present punt fou retirat de l’ordre del dia). 
 
 12.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA PER LA 
TRANSPARÈNCIA, EL BON GOVERN I LA MILLORA DE LA QUALITAT 
DEMOCRÀTICA DE SANT CUGAT. 
 
 (La present moció decau de l’Ordre del Dia per la corresponent Declaració 
institucional aprovada). 
 
 13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA PER LA INCLUSIÓ DE 
CLÀUSULES SOCIALS ALS PROJECTES DEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ 
LOCAL AMB ESMENES DE CiU. 
 
 Atesa la situació de crisi econòmica que es produeix a tot el país i també a 
Sant Cugat del Vallès. 
 
 Atès que el Govern estatal torna a posar en marxa el Fons Estatal d’inversió 
Local per dinamitzar l’economia dels municipis. 
 
 Atès que la principal finalitat del Fons és l’ocupació, tant de nova creació com 
el manteniment de llocs de treball. Els nous contractes hauran de realitzar-se a 
treballadors inscrits com a demandants d’ocupació amb prioritat per als aturats de 
llarga durada (més de dotze mesos registrats). 
 
 Atès que el fons beneficiarà al teixit empresarial, especialment a les empreses, 
sobretot les petites i mitjanes, centrades en les activitats vinculades a la sostenibilitat 
econòmica, mediambiental i social que es troben a Sant Cugat del Vallès. 
 
 Atès que el fons beneficiarà a l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès que podrà 
finançar inversions i actuacions en benefici de la ciutadania per valor de 8,5 milions 
d’€. 
 
 L’Ajuntament de Sant Cugat pren els següents acords: 
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 1.- Es prioritzarà la contractació de treballadors i treballadores en situació 
d’atur de llarga durada (que portin més de 12 mesos). 
 
 2.- Els treballadors i treballadores contractats seran, prioritàriament, 
treballadors inscrits al Servei d’Ocupació Municipal  com a demandants d'ocupació a 
Sant Cugat del Vallès. 
 
 3.- Es donarà compte al Ple Municipal de la relació final de projectes que es 
desenvolupin pel Pla FEIL a Sant Cugat del Vallès. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Primer de 
tot dir que aquesta moció té unes esmenes del grup de Convergència i Unió però ara 
explicaré el que era la moció i després explicaré quines són les esmenes. 
 
 Com vostès saben el Govern de Madrid ha tornat a aprovar el que és el Fons 
Estatal d’Inversió Local per l’any 2010 amb el que els ajuntaments fins que no arribi 
un finançament local en condicions podran fer inversions i un 20% d’aquest total el 
podrà dedicar a despesa ordinària. Ja sabem que el Govern municipal no vol dedicar 
aquest 20% en despesa ordinària i aquests 8,5 milions que és el que toca a Sant 
Cugat es dedicarà a inversions i obres en aquest FEIL. 
 
 Nosaltres preteníem amb aquesta moció en primer lloc garantir les clàusules 
socials en el sentit que els treballadors i treballadores que contractessin les empreses 
fossin sobretot aturats i aturades de llarga durada, s’entén que és gent que porta més 
de 12 mesos a l’atur. En segon lloc prioritzar sobretot aquells treballadors i 
treballadores en situació d’atur que estan inscrits al SOM, al Servei d’Ocupació 
Municipal, perquè d’alguna manera prioritza tota aquella gent que s’ha mogut més 
perquè al final per arribar al SOM t’has de moure molt perquè no s’hi veu gaire. En 
tercer lloc posàvem tot un reguitzell de projectes o de tipus de projectes que com a 
Iniciativa ens agradaria que es tiressin endavant, que això ha caigut en virtut de 
l’esmena de Convergència i Unió, he de dir que els tipus de projecte que nosaltres 
proposàvem eren equipaments per al foment de l’activitat econòmica, la iniciativa 
emprenedora i la innovació; els que impulsin l’estalvi i eficiència energètica; 
l’aprofitament de l’aigua del subsòl; la mobilitat urbana sostenible; gestió de residus 
urbans i construcció o millora dels edificis i equipaments socials, sanitaris, educatius, 
culturals i esportius. A la petició de l’equip de govern de que això encotillava una mica 
els projectes que tenien previstos els hem retirat i en segon lloc la segona esmena del 
grup de CiU és que es donarà compte al Ple i això garanteix d’alguna manera que els 
grups tinguem una participació tant prèvia com en el mateix Ple del que seran 
aquests projectes. 
 
 Per a nosaltres és molt important sobretot i vostès ja ho saben -sobretot la gent 
d’aquest Ple i el públic suposo que també- les polítiques d’ocupació i acabar amb 
l’atur, creiem que és un moment molt delicat i més endavant quan parlem de les 
al·legacions de les ordenances fiscals, crec que hem de fer un esforç molt important 
per aquella gent que més ho necessita i que es veu abocada a una situació precària. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Des 
del Partit Popular votaríem a favor d’aquesta moció encara que ara mateix ens 
acabem d’assabentar de les esmenes que ha fet Convergència i Unió. Considerem 
que són una mica escadusseres intentar treure això però així i tot donarem suport. 
Crec que també és fonamental que l’apartat 3r de la mateixa moció estigués viu i 
poguéssim fer-ho. 
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 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Ara que ens 
acabem d’assabentar de les esmenes lamentem en part que hagi caigut aquest punt 
3, eren equipaments, eren obres que la priorització que es feia era de l’agrat del grup 
d’Esquerra Republicana però mantindrem el vot afirmatiu en aquesta moció, sobretot 
per tres motius, tres motius que es mantenen en la moció, primer de tot en feia 
referència el company Joan Calderón, el que és donar una feina a les persones en 
situació d’atur de llarga durada, s’especifiquen aquests 12 mesos, creiem que és 
important treballar sobretot amb aquests col·lectius que malauradament el risc d’estar 
en exclusió malauradament ja no és un risc sinó que gairebé ja s’hi troben i per tant 
un acord que ens sembla molt i molt favorable. El segon, que els treballadors siguin 
contractats pel Servei d’Ocupació Municipal també hi estem plenament d’acord però 
també creiem que cal fer els deures, cal que el Servei d’Ocupació Municipal visualitzi 
aquestes opcions de recerca de feina i que faci tota aquella formació necessària 
perquè els treballadors i treballadores en situació d’atur i que estan en risc d’exclusió 
laboral pugin accedir a aquestes vacants de feina si és necessària aquesta formació, 
per tant també el SOM s’ha de posar les “piles” com podríem vulgarment dir. Per 
acabar l’acord plenari, crec que és important que es visualitzi quines són les obres del 
FEIL, que passin pel Ple i donar compte d’aquestes obres, intentar amb el Govern fer 
el prec en aquests moments de que intentin negociar amb els grups de l’oposició 
quines són aquestes prioritats i per tant al Ple que es visualitzi quines són les 
majories que donen suport a aquestes obres. 
 
 Per acabar no voldria fer referència ni cantarem les excel·lències del FEIL 
perquè no hi creiem tal i com està definit i el meu company Raül Grangé en una 
moció posterior ja en farà referència. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres donarem suport a aquesta moció i si el grup proposant accepta les 
esmenes de Convergència evidentment també, però jo crec que l’original era molt 
millor. En qualsevol cas creiem que la moció que presenta Iniciativa és 
complementària a la que presentem nosaltres d’aquí a dues mocions i per tant la 
defensa sobre les mocions del FEESL 2010 ja la realitzarem en aquell moment. 
Creiem que és necessari el que proposen vostès de que es dediquin una sèrie 
d’objectius, creiem que és necessari, (de fet ja ho diu el Decret però vostès ho 
concreten molt bé) i un altre tema important és que passi per Ple, per desgràcia haurà 
de passar si finalment es vota aquesta moció, que crec que sí, per dació de compte i 
no per aprovació perquè això està delegat en la Junta de Govern Local les 
aprovacions dels projectes, que seria el que creiem que seria més positiu. 
 
 Suport a aquesta moció que creiem que seria la segona part de la nostra 
moció. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, EN NOM DE CiU: En primer lloc 
agrair a Iniciativa el fet que hagin acceptat les esmenes i les aportacions que el grup 
de Convergència i Unió hem fet no fa 10 minuts sinó una hora o hora i mitja abans de 
l’inici del Ple em sembla que cada cop tirem més enrere la possibilitat d’arribar a 
acords, ja ha dit l’alcalde abans que es pot arribar a acords fins el límit de temps que 
permet el Reglament Orgànic Municipal però en aquest cas en concret hem anat amb 
prou temps. 
 
 En Joan Calderón ja ho ha dit abans, nosaltres creiem que el fet d’eliminar 
alguna de les tipologies de les obres que ens permet el FEIL era encotillar les 
possibilitats que tenim i per tant havíem de deixar que poguéssim fer obres en 
qualsevol de les tipologies que ens permet la present convocatòria, és per això que 
hem demanat que es tregui la relació -i agraïm una vegada més que ho hagin 
acceptat- perquè malauradament les necessitats del nostre municipi, com tots els 
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municipis m’imagino, són múltiples i diverses i n’hi ha que s’ajusten a epígrafs que no 
havia contemplat la moció originària, per tant agrair això i evidentment el fet de que 
en donem compte en el Ple tot i que l’òrgan competent per aprovar-ho i que ho 
segueix sent és la Junta de Govern doncs permetrà visualitzar i que la gent se 
n’assabenti d’allò que fem amb uns fons que a nosaltres ens agradaria que el 
finançament dels ens locals, en aquest cas l’Ajuntament, es solventès d’una altra 
manera i no a pedaços que és el que entenem que és el FEIL. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (La present moció fou aprovada per assentiment dels 23 membres 
electius presents). 
 
 14.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA AL PLENARI DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS SOBRE EL PROJECTE DE 
MODIFICACIONS DE LA LLEI D’ESTRANGERIA. 
 
 (La present moció fou retirada de l’ordre del dia). 
 
 15.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-
CIUTADANS PEL CANVI SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA AL 
“FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL” –FEESL 
2010- PROMOGUT PEL GOVERN ESTATAL. 
 
 El Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de novembre, va crear el “FONDO ESTATAL 
DE INVERSIÓN LOCAL” dotat en 8.000 milions d’euros y que va ser destinat a 
finançar obres realitzades pels ajuntaments, i Sant Cugat també va poder disposar-ne 
per a diverses actuacions. Aquest fons emmarcat dins del “PLAN E” que va posar en 
marxa el govern de l’Estat, ha suposat la major mobilització de recursos en favor del 
nostre municipi amb dos clars objectius: primer, per crear treball, i segon, millorar les 
dotacions i equipaments a Sant Cugat del Vallès. 
 
 A data d’avui, la valoració d’aquest FEIL a nivell estatal no pot ser més que 
positiva, ja que dels 8.115 ajuntaments existents el 99,91% van presentar un total de 
30.903 projectes i les obres executades i que han donat lloc a 418.528 persones. Tot 
això va suposar un extraordinari balanç. 
 
 Atès que Sant Cugat del Vallès va rebre l’any 2009 més de 13,1 milions 
d’euros, destinats a obres de millora d’urbanització, arranjaments urbans i nous 
equipaments i que aquestes actuacions han propiciat una gran nombre de 
contractacions directes i indirectes.   
 
 Atès que una de cada tres obres adjudicades ha estat adjudicades a empreses 
locals. 
 
 Atès que  més cal destacar l’èxit demostrat en la gestió del Fons, proximitat i 
eficàcia en l’administració electrònica i que aquesta és una realitat a l’abast en tots els 
nivells de l’administració. 
 
 Atès que el Govern de l’Estat ha tornat a confiar amb els ajuntaments aprovant 
amb data de 23 d’octubre el Real Decreto-Ley pel que es crea el “Fondo Estatal para 
el Empleo y la Sostenibilidad Local” dotat en 5.000 milions d’euros i destinat a 
finançar inversions realitzades pels ajuntaments, que siguin generadores de treball a 
curt termini, així com actuacions de competència municipal que contribueixin a la 
sostenibilitat econòmica, social i ambiental. 
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 Atès que d’aquesta partida Sant Cugat del Vallès en rebrà més de 8,5 milions 
d’euros. 
 
 Atès que la finalitat de les actuacions finançables amb càrrec al nou “Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local” hauria d’involucrar-se la ciutadania i 
tot el teixit associatiu del municipi a través de la participació ciutadana oberta i 
transparent per tal que hi pugui haver iniciatives per impulsar el FEESL 2010. 
 
 I atès que l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha d’apostar per mecanismes 
de participació ciutadana i s’han realitzat accions a través de diverses campanyes 
potenciant-ne la participació de la ciutadania i del teixit associatiu. 
  
 Per tot això, el  GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA – CIUTADANS PEL CANVI 
proposa per a la seva aprovació al Ple de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès les 
següents resolucions: 
 
 1r.- Involucrar a les associacions veïnals, col·lectius socials, educatius, 
mediambientals, a les entitats vinculades amb les TIC, sindicats, organitzacions 
empresarials, etcètera, és a dir, a la societat civil, a que realitzin propostes 
d’actuacions, projectes i idees relacionats amb el FEESL 2010, sempre que siguin 
generadores de treball i que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, social, 
tecnològica i ambiental. 
 
 2n.- Dissenyar un termini de presentació de propostes, estudi i baremació 
econòmica de les propostes presentades per ciutadans i associacions. Establir 
aquest període i mecanisme adaptat a les necessitats administratives i de presentació 
del projectes. 
 
 3r.- Que l’Ajuntament valori i prengui en consideració aquelles iniciatives 
proposades que puguin ser impulsades pel “Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local” i que estiguin emmarcades en l’objecte i finalitat del Fons. 
 
 4t.- Comunicar aquest acord a totes les associacions veïnals, culturals, 
esportives, de comerciants, representants dels grups de treball  i dels consells de 
districte de la ciutat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Com 
els deia, nosaltres entenem que aquesta moció és complementària a la que han 
realitzat els companys d’Iniciativa per Catalunya i que ha rebut el suport del conjunt 
del plenari. En qualsevol cas aquesta moció podia esdevenir en un debat sobre FEIL 
sí o FEIL no, vostès saben que no és obligatori acceptar els diners, hi ha alguns 
ajuntaments, pocs, un 1% crec, que no ho han fet, suposo que perquè són petits o no 
han tingut la disponibilitat de recursos o qualsevol altra cosa però jo crec que sí que 
és important que posem sobre la taula que hi ha hagut un gran traspàs de diners cap 
els Ajuntaments, podríem entrar en consideracions sobre si aquests diners haurien 
d’anar a parar a la Generalitat i que fos la Generalitat qui ho tirés endavant. Vostès 
saben quines han estat les apreciacions del Govern de la Generalitat i quines han 
estat també les seves declaracions en premsa i plenàries, per tant nosaltres les 
compartim, les que realitza el Govern en aquest sentit, en qualsevol cas tenim una 
sèrie de diners. Un parell de dades perquè tinguin en consideració, de 2000 a 2004 
govern del Partit Popular 650 milions d’euros van anar a parar als municipis amb 
aquest tipus d’inversió; 2009-2010 13.000; més petit que els destinats anteriorment i 
tenia uns suports parlamentaris que no era el nostre. Sant Cugat del Vallès ja saben 
que l’any passat vam tenir obres que encara s’estan acabant i tenen de termini fins el 
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31 de desembre, i si hi ha algun problema una miqueta més; més de 13 milions 
d’euros en inversió que van arranjar molts carrers nostres, moltes actuacions que no 
s’havien realitzat en altres moments i per exemple també el Casino de la Floresta, 
diferents qüestions que s’han realitzat. Pel 2010 en tenim 8,5 milions que representa i 
el Sr. Joly em corregirà, bé, encara no sabem quin és el pressupost però podria 
representar més del 50% del pressupost d’inversió per l’any vinent possiblement, per 
tant no estem parlant de quatre duros, o quatre euros, o quatre cèntims, estem 
parlant d’una sèrie de diners bastant importants que el que representa és la major 
aportació que s’ha realitzat des de l’Estat als ajuntaments i també la major inversió 
que podrà fer aquest Ajuntament i els altres. L’any passat la cosa va anar molt 
justeta, van tenir poc temps per tirar endavant aquests projectes, aquest any hi ha 
hagut molt més temps, vostès ja saben que en la tertúlia postple municipal vaig 
anunciar que el nostre grup presentaria aquesta moció, ja fa un mes que ho vam dir, i 
per tant que demanàvem suport als partits polítics que creguessin que volien tirar 
endavant aquesta moció. 
 
 Nosaltres en aquesta moció diem una cosa molt fàcil, perquè tothom ho 
entengui, dels diners que han de venir que es faci participació ciutadana perquè es 
decideixi -o com a mínim que es proposi- en què ens ho gastem, no diem el 
percentatge del conjunt del 8,5 milions, es podria determinar un 20 o un 30, o dos 
milions, o un, o vuitanta, o tots, o el 80% o el 100 %. Nosaltres el que diem és que es 
facin unes taules de participació les que determini el govern municipal, associacions 
de veïns, entitats esportives, el que sigui, entitats que siguin del ram, dels items que 
es proposen en el decret del Fons, de noves tecnologies, de tema de medi ambient, 
de tema social, això és el que proposem, i els districtes, hem parlat abans de la 
suposada inoperància en concreció en aspectes dels Consells de Districte, jo suposo 
que els Consells de Districte si han de tenir una sèrie de reformes i actualitzacions del 
seu territori algú els hi demanarà alguna cosa, suposo, o se n’assabentaran per la 
premsa?, o se n’assabentaran el dia que ho votem en el Ple?, per tant nosaltres el 
que proposem és això, algú ens dirà que no hi ha temps, i jo els hi diria que depèn del 
que vulguem fer, si volem fer un Pla estratègic avalat per la Universitat de 
Birmingham no ens donarà temps, però si el que volem fer és una sèrie de tallers de 
participació o un focus grup o qualsevol altra situació que el govern determini ens 
dóna temps, de fet ja teníem temps des del mes passat i des de l’endemà que es va 
realitzar la publicació del Decret. I els hi torno a repetir, el nostre grup no ha posat el 
100%, no hem posat la metodologia, sí que hem posat una petita qüestió que diu que 
“dissenyar un termini de presentació de propostes, estudi i baremació econòmica de 
les propostes presentades per ciutadans i associacions. Establir aquest període i 
mecanisme adaptat a les necessitats administratives i de presentació dels projectes”, 
per tant que s’adapti al moment de presentació del projecte, el projecte s’ha 
d’aprovar, s’ha de presentar abans del 31 de gener, s’ha de portar abans per Ple, 
evidentment, i en alguns casos s’hauran de fer una sèrie de projectes, que també 
s’hauran d’aprovar per Ple no, per Junta de Govern, que aquests projectes també 
s’hauran de portar, és molt possible que hi ha hagi una sèrie de projectes que no 
necessitin aquesta norma tan allargassada, tot i que jo conec aquest ajuntament i la 
gent que hi treballa i jo estic segur que vostès ja tenen els projectes realitzats de totes 
les coses que s’haurien d’arranjar perquè això és el que fan els ajuntaments, tenir 
projectes d’allò que no funciona, oi?, per tant com que ja ho tenen és molt possible 
que tiri endavant. 
 
 Com a conclusió, deixin als ciutadans que diguin la seva, deixin als veïns, 
deixin als districtes que diguin la seva i per tant vostès són els qui han de decidir però 
obrin la porta a aquesta decisió, jo crec que votar en contra de la participació 
ciutadana en una inversió de 8,5 milions que representa el 60% de la inversió de 
l’Ajuntament per l’any vinent no és positiu per a la nostra ciutat, ara vostès mateixos. 
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 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Me parece bien su 
moción siempre que se operativice tan sencillo como propone y no sea un proceso 
largo y farragoso que por cuestiones de plazo no permita que esa consulta no llegue 
a buen término y se concrete como usted ha dicho el importe, un porcentaje, u otra 
opción sería abrir un abanico de proyectos, de todos estos cual estima Vd. que es 
más oportuno. En los términos que Vd. lo ha explicado me parece adecuado y por 
ello votaré a favor. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: El 
Partit Popular votarà afirmativament aquesta moció i a més a més en aquests 
moments que estem fent de cara a fer per fi el Reglament de Participació Ciutadana, 
crec que si es pot portar a terme és un bon moment per iniciar i fer-ho però bé, no 
volia parlar però vostè em farà parlar però de “bon rotllo” com diu vostè sempre. Jo no 
volia parlar dels fons FEIL però vostè ha dit “el PP etc., etc., etc.”, jo només li recordo 
una cosa, que el President de la Comissió Europea que em sembla recordar que és 
del seu partit, ha demanat que el Govern d’Espanya contingui la despesa de la 
manera que s’està fent avui en dia, perquè estem fent una despesa de més d’un 20% 
i estem recaptant només un 14%. Diners a l’Ajuntament benvinguts siguin, només 
faltaria, això és una cosa que nosaltres sempre hem defensat perquè hi ha vegades 
que fem diferents tipus d’actuacions que no és competència nostra, però bé, 
benvinguts siguin els diners però si us plau el Partit Popular fa 6 anys que no governa 
i sembla que siguem l’enemic, potser és que tenen por que puguem arribar d’aquí a 
dos o tres anys al Govern d’Espanya o de Catalunya. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Nosaltres veiem 
aquesta moció benintencionada per part del Partit Socialista, fomentar els processos 
de participació sempre és un bé i un actiu pensem. En canvi nosaltres hi veiem una 
seriosa dificultat perquè la pròpia natura d’aquest concurs del Fons Zapatero, per ser 
clars, dificulta al nostre entendre moltíssim qualsevol procés de participació i sobretot 
veient la lentitud i el poc dinamisme amb que transcorren en general els processos de 
participació, perquè lògicament un procés de participació necessita tot un treball 
previ, necessita una informació a la ciutadania i necessita una infraestructura que la 
pròpia reglamentació d’aquest Fons impedeixen, i per què ho impedeixen? Doncs 
nosaltres ens sap greu posar aigua al vi però aquests Fons és un conill que s’ha tret 
de la “chistera” el Sr. Zapatero per a fer quadrar tot un munt d’estadístiques sobre 
l’atur que en aquells moments els hi eren desfavorables i necessitaven un impacte 
ràpid. 
 
 Hi ha un parell de coses que afirma la moció que nosaltres no podem més que 
posar sobre la taula. Els ajuntaments dels països catalans no són com aquell 
ajuntament de la pel·lícula del Berlanga “Bienvenido Mr. Marshall” que estan allà 
esperant que els hi caiguin els diners del cel. Vostès diuen: Atès que l’Estat ha tornat 
a confiar amb els ajuntaments ...” i també han dit que ningú està obligat a acceptar 
diners, i jo li diria que els diners són nostres, els diners són d’aquests ajuntaments; 
Catalunya pateix un espoli fiscal del 10% com es va poder constatar i simplement són 
diners que ara ens retornaran del que ja paguem i se’ns queden allà, però ara resulta 
que se’ns quedaran menys, no ens donen res ni ens fan cap favor, i molt menys ens 
fan cap favor perquè el que necessiten els ajuntaments, no tan sols els països 
catalans, sinó fins i tot els espanyols, el que necessiten és un bon sistema de 
finançament, és un bon pacte pel finançament dels ajuntaments i aleshores quan 
tinguem els ajuntaments l’autonomia per a fer els projectes que realment necessitem 
sí que podrem endegar processos de participació i efectivament llavors sí que 
entrarem en tota la seva argumentació i aleshores sí que es podran fer bé processos 
de participació per tal de fer aquests projectes que són importants per a fer-ho entre 
tots els ciutadans. Aquests 13 milions que acabem d’obtenir a Sant Cugat lògicament 
que han anat bé, però són diners nostres, són diners dels santcugatencs que ja han 
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pagat amb els seus impostos i que simplement els hi retornen, per tant això de que 
han tornat a confiar i ens hem portat bé, doncs home! això sí que no. 
 
 Nosaltres creiem que és importantíssim que els esforços a curt termini per 
intentar derivar unes enquestes d’ocupació cap els factors positius, creiem que els 
esforços del Govern espanyol haurien d’anar per un gran pacte pel finançament dels 
ajuntaments, i això és el que reclamem. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Com no 
podia ser d’una altra manera, el nostre vot serà favorable, el nostre grup sempre ha 
cregut -i ho ha cregut de veritat- en la participació ciutadana, en tots els temes 
importants de la ciutat i que afecten als santcugatencs i santcugatenques, ho vam 
demanar pel model de gestió de residus, per millorar el manteniment de la ciutat, pel 
nou Consell de Seguretat, etc., etc. Ara amb aquest nou Fons Estatal tenim temps, a 
diferència de l’anterior -com deien abans els companys Socialistes- tenim temps de 
sobres o més temps que en l’altre per poder-ho fer millor i fer-ho bé. Tenim més 
temps sobretot per escoltar, consensuar si és possible i decidir finalment a on i com 
es destina aquest Fons i, sobretot una cosa important, mitjançant la participació 
ciutadana i la informació adient i clara eliminar els dubtes que s’han generat o que es 
poden generar entre la població sobre la necessitat i la idoneïtat d’algunes decisions 
preses en l’aplicació del primer Fons. Els dubtes es combaten amb informació i 
claredat i això és el que demanarem. Per descomptat el nostre vot és afirmatiu. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: El Sr. Villaseñor ja ho ha donat a entendre, anem malament de temps, la 
seva moció ja ho diu que s’han realitzat accions a través de diverses campanyes 
potenciant la participació ciutadana i del teixit associatiu, són accions que el Govern 
ha fet i sabem el temps que requereix fer un procés participatiu per una qüestió 
d’aquest tipus i sabem el temps que tenim. Jo no sé si vostè fa un mes, en el Ple 
passat, tenia informació privilegiada de quins serien els criteris que haurien de regir 
aquest FEIL però en el Butlletí Oficial de l’Estat es va publicar a finals d’octubre i per 
tant nosaltres no fa tants dies que tenim les normes que el regiran. El termini de 
finalització de sol·licituds de les subvencions acaba el 4 de febrer, aquest dia s’ha 
d’haver decidit quina obra es fa, s’ha d’haver fet un projecte, memòria explicativa de 
la inversió, que inclogui el pressupost i la previsió de persones a ocupar en l’execució 
del projecte, hi ha d’haver una certificació que digui si és una obra, subministrament o 
servei no previst en el pressupost del 2009 ni de 2010, hi ha d’haver un acord de Ple 
o de Junta de Govern per l’aprovació del projecte. Si vol fer un procés de participació 
de veritat en aquest cas no tenim temps; repetiria arguments que ha dit el Sr. Grangé, 
a nosaltres ens agradaria que les coses fossin d’una altra manera, que els 
ajuntaments tinguessin el finançament assegurat d’una altra manera, no perquè algú 
ens donés la gràcia de donar-nos no sabem què ni amb quins criteris un any sí i un 
altre any també i aquest any és per un concepte i l’any que ve serà per uns altres. 
Ens agradaria que les coses fossin més clares i ens podríem plantejar segons quin 
tipus d’accions, per tant malauradament en aquest cas nosaltres ens haurem de guiar 
i això no crec que sigui dolent pel que nosaltres entenem que necessita aquesta ciutat 
després de parlar amb molta i molta gent cada dia però no d’encetar un procés 
participatiu a l’ús com els que hem fet en d’altres qüestions. Per tant en una altra 
ocasió si les coses es fan d’una altra manera ens ho podem plantejar, això no vol dir 
que pel 100% d’aquest tipus d’accions ens haguem de sotmetre no a les necessitats 
reals que n’hi ha algunes que probablement nosaltres tampoc faríem però que són 
necessitats que té la ciutat i que no són aquelles ni que més es veuen ni que més 
vesteixen, però que també les hem de tirar endavant. Per tant nosaltres per tot el que 
li he dit votarem en contra de la seva moció. 
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 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: La 
veritat és que l’explicació del no vot del benvolgut regidor de Convergència i Unió és 
per llogar-hi cadires. Ja ho sabia que votarien que no, perquè vostès això de la 
participació ciutadana els hi sona com a energia nuclear com deien uns altres 
companys. No s’ho creuen i per tant no ho volen donar, és igual que hagués estat el 
mes de març, informació privilegiada no, vostè sap que ningú no té informació 
privilegiada i si algú s’hagués assabentat d’alguna cosa vostè com a diputat s’hagués 
assabentat abans, i vostè sabia com gairebé tothom abans que sortís el decret que 
eren noves tecnologies, serveis socials i medi ambient. Em sembla lamentable la 
seva explicació sobre com dir que no a la participació ciutadana als veïns i a les 
veïnes de Sant Cugat en uns processos, li he dit i li repeteixo per si no li ha quedat 
clar, el procés de participació que vulguin sobre el percentatge dels 8,5 que vulguin, 
en el termini que vulguin; punt 2 de la moció, adaptat a quina és la presentació del 
Fons FEIL. Li recordo que l’any passat vam tenir un mes i mig per a realitzar tots els 
projectes, en aquest hi ha tres mesos per a realitzar-ho. Simplement és una manca 
de voluntat. 
 
 Respecte als companys d’Esquerra Republicana vostès saben perfectament 
companys d’Esquerra que nosaltres no buscarem el conflicte dialèctic amb vostès, 
clarament, ja ho saben perquè en diferents ocasions ha passat i no hem entrat mai al 
drap. Em sap greu la seva interpretació sobre el concepte de participació ciutadana. 
Jo crec que determinats posicionaments els ha de tenir segurament Convergència i 
Unió, jo crec que vostès no perquè estan a l’oposició, ara bé, cadascú que faci el que 
cregui convenient, jo segurament hauria votat en contra d’aquesta moció, si ja tingués 
pactat un pressupost i per tant les inversions realitzades estiguin consensuades, 
espero que no sigui així perquè nosaltres no tenim cap mena d’informació, si en té 
vostè alguna i ens la passa li agrairem. 
 
 També dir-li que és molt més fàcil buscar el desacord que l’acord, per votar en 
contra d’una moció solament s’ha de llegir i sempre hi ha alguna coma, algun accent 
o algun punt que es pot tirar enrere. Vostè ha estat molt hàbil en no parlar de la moció 
i parlar d’altres qüestions però avui estàvem parlant de la participació ciutadana en el 
FEIL, no estàvem parlant del finançament dels municipis, ja en parlarem, n’hem parlat 
moltes vegades, i no estàvem parlant d’altres situacions, estàvem parlant de 
participació ciutadana sí, participació ciutadana no, ja està, simple. 
 
 Jo crec que la gent dels Consells de Districte molt agraïdes no deuen estar 
tampoc perquè aquí ningú se n’assabentarà de res, perquè ningú els informarà, ningú 
sol·licitarà la seva informació. Defensin vostès el votar en contra en un Consell de 
Districte; defensi-ho davant de la premsa i davant dels ciutadans. La defensa que 
faran és que no dóna temps i vostès saben que sí que dóna temps, ho saben i per 
tant tot el que estan fent és marejar la perdiu simplement perquè ja tenen pactades 
les inversions, suposo. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Jo generalment 
amb les teories de la conspiració no hi crec gaire, aleshores pensar que darrera hi ha 
una mà negra d’un pressupost pactat, en tot cas vostè està també a la Comissió 
Informativa d’Economia, em sembla que la postura d’aquest equip de govern d’obrir 
negociacions a tothom que vulgui és oberta per tant jo tampoc sé si vostès han pactat 
el pressupost amb Convergència, tampoc ho sé, per tant aleshores vostè fa el seu 
discurs i nosaltres el nostre i efectivament amb aquesta moció no es tracta de 
participació sí, participació no, les coses no són tan simples, es tracta de participació 
real i efectiva sí, participació real i efectiva no. Aquest és el tema, nosaltres sempre 
hem estat i estem per la participació, faltaria més, però volem que sigui efectiva, i 
sobretot no volem ni que els ciutadans, ni que l’equip de govern, ni que regidors, ni 
que ningú en aquesta ciutat i en d’altres perdi el temps en processos que potser no 
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es podran dur a terme i ser efectius perquè hi ha una reglamentació que ho impedeix, 
és tan senzill com això, el que passa és que amb la mateixa argumentació nosaltres 
també podríem dir, està molt bé demanar participació en processos precisament que 
fan part de la nostra gent que són pràcticament inviables de poder fer processos de 
participació. Ho demanem i ens quedem tan amples, també podríem pensar això, jo ja 
he començat dient que ens semblava benintencionada i creiem que és 
benintencionada però també creiem que malgrat sigui benintencionada no és possible 
de fer processos de participació tal i com veiem que s’estan fent amb els Fons 
Zapatero. Per tant nosaltres demanem que ningú perdi el temps i en un futur quan hi 
hagi uns bons Plans de finançament dels ajuntaments i puguin fer els seus plans 
d’inversió com cal, aleshores evidentment ens tindrà al seu costat si és que ho tornen 
a presentar, uns plans de participació que realment siguin efectius i no ens facin 
perdre el temps. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: 
Vostè m’ha dit tres ítems que sabíem i que corrien pels mitjans de comunicació fa tres 
mesos, ara n’hi ha catorze, evidentment eren tres genèrics i ara això s’ha concretat 
ara tot just fa menys de 20 dies. Digui’m un municipi dels que vostès governen a on 
això ho facin, un, i mirin que governen a llocs, només en vull un, tindrà feina i 
probablement no el trobi, o segurament no el trobarà. 
 
 A banda d’això li diré una cosa, nosaltres processos participatius n’hem fet uns 
quants i vostè ho sap i ho sap tothom, però les coses s’han de fer bé, potser no tan 
lentament com fan alguns municipis que fan alguns processos participatius sobre el 
què s’ha de fer en una part del pressupost d’inversions, estic parlant d’un municipi no 
massa gran, triat a l’atzar del Vallès Oriental, i que triguen nou mesos en fer un 
procés participatiu, nosaltres poder ho podem fer amb una mica menys de temps però 
no vinguin a donar lliçons d’allò que no fan enlloc, ja sé que ens reconeix la capacitat 
per fer-ho, però en tres mesos potser no, Nadal pel mig, i a més a més després 
hauríem d’acabar aquest procés i fer el projecte, la memòria valorada, etc., etc., etc. 
No hi ha temps, ja li dic que me’n digui només un de municipi on vostès ho facin. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Digui’m un municipi on Convergència i Unió ha presentat aquesta moció. Arriba un 
moment en que això és molt fàcil. Li volia dir una cosa, no sé si vostè ho ha oblidat 
però els representants que estem aquí som representants de Sant Cugat del Vallès, 
doncs nosaltres ens hem de centrar en aquesta qüestió. 
 
 Participació ciutadana, si vostè em digués aquest procés de participació 
ciutadana no tirarà endavant en un mes o en dos com el ROM, li diria que té raó, 
portem set anys fent el ROM, si ho fem amb la mateixa dinàmica anem malament, pel 
FEIL del 2025 encara li estaríem donant voltes a veure en què gastem els diners però 
en qualsevol cas sí que dóna temps. Li he explicat, jo no tinc un màster en 
participació ciutadana però tenim una Universitat aquí al costat que comença per U i 
acaba per B que té un molt bon mecanisme de participació ciutadana, un bon 
departament de la Universitat i vostè sap perfectament -perquè a més a la casa tenim 
molt bons tècnics en tots els aspectes i també en participació ciutadana- que hi ha 
molts mecanismes de participació ciutadana, molts. No és el mateix fer un Pla 
estratègic que necessitarà d’una diagnosi, un qualitatiu, un quantitatiu, unes 
propostes, una comissió de seguiment, que fer determinats aspectes com un “focus 
groups”, vostè sap què és, jo crec que intentar confondre a la ciutadania dient que no 
dóna temps simplement és que no volen i ja està, i em sembla molt legítim, si no 
volen posar participació ciutadana cadascú que faci el que vulgui, ara bé, sí que es 
pot i sobretot vull agrair les paraules del Sr. Vázquez-Dodero, la nostra moció està 
absolutament oberta als percentatges, vostè sap allò dels pressupostos participatius, 
no hi ha cap ajuntament del món que hagi fet uns pressupostos participatius -ni el de 
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Rio- per tot el pressupost, ho fan per un percentatge, podia haver estat un 
percentatge, segurament ho podran fer tranquil·lament i és molt possible que fins i tot 
ho facin, perquè a vegades passa això de que vostès rebutgen una moció i al final ho 
fan, però els arguments aquests no són adequats, jo entenc el seu posicionament 
perquè no volen comptar amb ningú per tirar endavant aquests projectes i ja està. 
 
 Respecte el company, no t’ho prenguis així home!, jo simplement deia que si jo 
estigués segurament en un altre costat no votaria aquesta moció perquè ja he pactat 
un pressupost, no vull dir que vostès hagin pactat el pressupost. Sembla que no 
pactarem el pressupost amb la gent de Convergència, entre altres coses perquè 
encara no tenim el pressupost, però bé, tot arribarà. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: Només per dir-li que nosaltres no hem presentat aquesta moció en d’altres 
llocs per una qüestió de sentit comú, s’ha de tenir sentit comú, s’ha de fugir de la 
politiqueria i el que s’ha de ser és constructiu i aquesta moció, vostè ho sap, no és 
constructiva. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:       9 (PSC, ICV-EUiA, PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra: 15 (CiU i ERC) 
Abstencions:       0 
 
 16.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A COMMEMORAR EL 
20è ANIVERSARI DE LA CAIGUDA DEL MUR DE BERLÍN. 
 
 El darrer 9 de novembre es van celebrar els 20 anys de la caiguda del Mur de 
Berlín. Aquell dia de 1989 va quedar gravat en la Història de la Humanitat perquè 
amb la destrucció física a les mans de milers de persones d’una muralla aixecada 40 
anys enrere, es va acabar simbòlicament amb una forma totalitària de govern que va 
anorrear la llibertat i la vida de milions de persones.  
 
 Els martells i les maces dels berlinesos van esdevenir eines simbòliques contra 
la falta de llibertat d'expressió, contra la repressió als dissidents i la falta de respecte 
als Drets Humans més essencials que, en aquells dies, encara patien els ciutadans 
de la República Democràtica Alemanya i d’altres  països de l’est d’Europa. 
 
 Malauradament, 20 anys després de la caiguda del Mur encara existeixen al 
món gran quantitat de règims totalitaris on els ciutadans pateixen la falta de llibertat, 
que correspon a l’ésser humà per dret propi. Per això, la lluita contra el totalitarisme, 
qualsevol que sigui la manera en el que es presenti, ha de ser una prioritat per als 
demòcrates del món. I l’aniversari de la caiguda del Mur de Berlín ha de servir per a 
recordar els milions de víctimes de la dictadura comunista a Europa de l’Est i 
commemorar la victòria del ser humà en la seva lluita per la llibertat i contra les 
ideologies totalitàries i anorreadores dels drets humans més elementals. 
 
 Per tot això, proposem que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
acordi: 
 
 PRIMER.- Manifestar la nostra convicció que ara fa 20 anys, amb la caiguda 
física i simbòlica del Mur de Berlín,  Europa va donar un grandíssim pas en favor de la 
llibertat i la recuperació de la dignitat per part de milions de persones que havien estat 
víctimes de la dictadura comunista. 
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 SEGON.- Refermar el nostre compromís en favor de les  llibertats polítiques i 
socials arreu del món i especialment en tots els països on encara perviuen règims  
dictatorials. 
 
 TERCER.- Manifestar que la instauració de la democràcia arreu del planeta ha 
de ser objectiu principal de la política exterior catalana, espanyola i europea. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Per 
part del Partit Popular ha estat acceptada la transacció feta per Convergència i Unió i 
a la vegada el fet d’haver pogut acabar de perfilar l’acord final perquè hi havia una 
sèrie de paraules que canviava part del que deia o volia dir la moció. 
 
 (En aquests moments la regidora Sra. Rodríguez dóna lectura a l’anterior 
moció). 
  
 Avui estem aquí moltes persones, i veig algunes persones del públic que aquell 
9 de novembre de l’any 1989 quant totes les teles i ràdios del món van interrompre 
les seves emissions éreu petits. Emissions per donar la notícia de que els berlinesos 
d’un i l’altre costat del mur havien començat a saltar-lo, a enderrocar-lo i a abraçar-se 
després de 28 anys d’ignomínia i de vergonya. 
 
 Avui sembla un anacronisme absurd i incomprensible que Europa estigués 
dividida per un teló d’acer, com ho va batejar Churchill. Un teló d’acer que mantenia 
tancats una espècie d’immens camp de concentració a la població de tots els països 
de l’Est. Però així era. 
 
 Europa sencera estava travessada per aquest mur que impedia als ciutadans 
de l’Est abandonar els seus països on imperava la dictadura soviètica. 
 
 I aquesta sinistra situació l’acceptaven, amb una barreja de resignació i de 
desídia, la immensa majoria de polítics occidentals. 
 
 És a dir, la immensa majoria dels dirigents polítics d’occident havien optat per 
oblidar-se dels ciutadans que en aquells països vivien. 
 
 Van ser molts polítics occidentals, també espanyols, els quals en aquests anys 
de plom van anar a l’Est i no van pronunciar ni una sola paraula de censura cap 
aquells règims, satèl·lits del comunisme soviètic, que mantenien a milions d’europeus 
sense llibertat i sense drets. 
 
 Perquè estava globalment acceptat que el Mur anava a ser etern, com si anés 
un accident geogràfic, com si anés una serralada que la Naturalesa havia posat allí.  
 
 Des de John Kennedy, que va anar a Berlín, després de la construcció del Mur, 
per a proclamar que ell també era un berlinès i que volia fer seva l'aspiració a la 
llibertat dels berlinesos, fins a Ronald Reagan que va plantar cara a la Unió Soviètica 
i el 1987, davant de la Porta de Brandenburg, va cridar: “Sr. Gorbachov, derroqui 
aquest mur”.  
 
 O el Papa Juan Pablo II, quan va dir “No tingueu por” als polonesos en la seva 
primera i històrica visita de 1979. 
 
 Aquest acte commemora no només l'enderrocament del Mur de Berlín, sinó 
també el del Teló d'Acer. 
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 És a dir, el dia 9 es va celebrar la llibertat, no només de Berlín sinó de tota  
Alemanya, i de tots els països europeus que en un moment donat van estar subjugats 
pel comunisme després de la Segona Guerra Mundial. 
 
 A Sant Cugat resideixen europeus procedents d'aquests països. Molts d'ells 
van viure el comunisme i saben que la llibertat és molt més que una figura retòrica. És 
la diferència entre poder viure amb o sense por, amb o sense recursos, amb o sense 
cues d'espera, amb o sense, en suma, futur.  
 
 El meu grup vol renovar el nostre compromís amb la llibertat. Un compromís 
que per a nosaltres és irrenunciable perquè la llibertat és i serà sempre l'eix central de 
tota la nostra acció política.  
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Yo, como no puede ser 
de otro modo, aplaudo la caída del muro de Berlín y la libertad que con ello llegó a 
muchísimos millones de personas, pero creo -tomando las palabras del Sr. Alcalde de 
hace unas cuantas mociones- que en el Pleno deberíamos tocar temas que tengan 
una relación directa con el municipio, con nuestro municipio, porque en este pleno 
actual, en origen, teníamos 16 de los 23 puntos, que es un 70% de los puntos, 
dedicados a temas que no son del día a día del municipio, aunque alguno -es verdad 
Sr. Boix- tiene referencia pero son temas generales que pueden a lo mejor tratarse en 
las Comisiones Informativas, creo que deberíamos hacer un pensamiento todos y 
limitar el número de mociones, pensar si en el ROM introducimos alguna modificación 
para intentar darle al Pleno un sentido más ejecutivo y que en vez de llevar ya más de 
dos horas dedicadas a temas más genéricos se puedan atajar temas más concretos. 
No obstante votaré a favor de la moción. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: En el Ple 
municipal del 16 de juny del 2008 en l’explicació del torn de vot del punt núm. 5 de 
l’ordre del dia, l’acta d’aquell Ple diu: Torn d’explicació de vot; Regidora Sra. 
Rodríguez, en nom del grup municipal Popular: “Tan sols per comentar que ja hem dit 
en repetides ocasions que en tots aquests temes que són d’àmbit supramunicipal el 
Partit Popular de Sant Cugat del Vallès sempre s’abstindrà en aquestes votacions.” 
 
 La coherència, Sra. Rodríguez, és virtut i aleshores en aquest Ple vostès ens 
presenten una moció sobre el mur de Berlín, la qual cosa a nosaltres ens sembla molt 
bé, nosaltres votarem a favor perquè també ens en vam alegrar molt, però sap què 
passa?, que mentre els ciutadans de l’antiga RDA patien la dictadura comunista com 
vostè molt bé ha denunciat, aquí en patíem una altra tan terrible i criminal com la de 
la República Democràtica Alemanya, cosa que vostès no han condemnat mai, i no 
sols això sinó que totes les mocions que es presenten en aquest Ple per intentar 
donar una mica de justícia a tots els que van patir un règim tan criminal com era el de 
la RDA vostès sempre s’abstenen o ens surten amb excuses de mal pagador com la 
d’aquell dia que vostè va expressar. Per tant la caiguda del mur de Berlín, la 
democràcia per Esquerra Republicana és un tema molt seriós, nosaltres votarem a 
favor però sí que els hi demanaríem una mica de coherència i de ser conscients dels 
fets que cadascú fa i que d’alguna manera n’és captiu. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: És evident que 
el final del mur de Berlín donava punt i final a la política de blocs i de les 
conseqüències lamentables en aquest cas de la Guerra Freda, per tant fa 20 anys 
nosaltres també estem d’acord en que va caure un mur vergonyant, però 
malauradament segueixen existint altres murs vergonyants, amb la indiferència si no 
la promoció d’aquells que la setmana passada celebraven la caiguda del mur de 
Berlín. Murs vergonyants que separen els rics del nord, dels pobres del sud, murs 
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que en els darrers 15 anys han acabat amb la vida de més de 5.000 persones, murs 
com el dels Estats Units i Mèxic o un de més a prop, el que separa l’Estat espanyol 
del Nord d’Àfrica, i que ja es va encarregar un altre dels seus presidents d’honor, el 
Sr. Aznar, de fer-lo créixer força. No només hi ha murs entre rics i pobres, també hi 
ha murs entre poderosos i oprimits, moltes vegades, massa, no atenent a resolucions 
de l’ONU de forma absolutament hipòcrita i produint-se centenars de morts cada any 
com és el cas del mur de Cisjordània o els 2.700 km que separen el Marroc dels 
campaments de la República àrab sahrauí democràtica. 
 
 Vostès, Sra. Rodríguez, no poden donar lliçons de democràcia encara, no ho 
poden fer mentre no reneguin i condemnin la dictadura que vam patir durant 40 anys 
al nostre país. Nosaltres som demòcrates, hem lluitat per les llibertats i drets del 
nostre poble i dels que hi viuen i condemnem totes les dictadures, totes les 
dictadures, però no donem suport a aquells que de forma demagògica es congratulen 
del final de les dictadures soviètiques alhora que giren la cara davant d’altres 
conductes reprobables i que no tenen cap problema a llançar-se a petonejar els peus 
dels governants xinesos, que per cert -tot i que l’esmena ha arreglat força la moció 
inicial- no sortia el nom de Xina entre els exemples de la seva moció inicial. Nosaltres 
ens abstindrem en aquesta moció. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres 
celebrem que aquesta vegada sí hagin arreglat la moció del Partit Popular com vostè 
ha dit abans en referència a una de les mocions que havia presentat el Partit Popular 
que l’havien hagut d’arreglar, doncs ho celebrem, perquè podem donar suport, cosa 
que amb la moció original ho teníem francament difícil perquè la trobàvem francament 
esbiaixada. 
 
 Coincidim amb el Sr. Boix i el Sr. Grangé en les observacions que han fet 
respecte als oblits, malgrat tot en el text final pensem que és un text en el qual 
s’oblida les circumstàncies històriques que van donar lloc al mur de Berlín i que la 
situació d’Alemanya, d’Itàlia i d’Espanya amb règims feixistes no apareixen per enlloc 
en aquesta declaració. Pensem que estaria bé que ho hagués reconegut i ho hagués 
dit textualment i alhora dir també que la postura del Partit Popular de presentar 
aquesta moció i oblidar la situació de dictadura que es vivia a Espanya és 
evidentment un oblit que segurament no és un oblit per ell mateix sinó que respon 
evidentment a una postura ideològica. 
 
 La tercera de les coses que tenim ganes de dir és que la llibertat i ho ha dit 
abans el Sr. Grangé en una altra moció, després que en aquesta mateixa sala el 
Partit Popular hagi estat capaç de votar en contra de no condemnar la mort del 
President de la Generalitat de Catalunya per una dictadura, ens sembla que la 
llibertat en boca d’aquest partit és una paraula que perd tot el sentit. Per tant diria que 
fins que no hi hagi una condemna de la mort del President Companys per part del 
Partit Popular i la condemna del règim franquista, la llibertat per a nosaltres en boca 
d’aquest partit perd tot el sentit.  
 
 En quart lloc voldria referir-me i avui ho sento Sr. Recoder però vostè també és 
protagonista, a les declaracions que ha fet en el diari Avui al Sr. Sostres, vostè fa 
referència a la caiguda del mur de Berlín i diu referint-se a Iniciativa per Catalunya-
Verds: “Fa 20 anys quan va caure el mur aquesta gent -la d’Iniciativa-Verds- es va 
quedar sense idees ni referents, es van refugiar en l’ecologisme i ara volen explotar 
electoralment aquest mercat, però la majoria de dirigents d’Iniciativa quan parlen de 
medi ambient s’assemblen a mi parlant de física nuclear -aquí la cita d’abans de física 
nuclear en aquest Ple-, no en tenen n’idea”. Permeti’m Sr. Recoder que li digui que 
vostè també fa una lectura esbiaixada del que va suposar el mur de Berlín, clarament 
dient o atorgant a una posició ideològica concreta, de centre dreta suposo, la caiguda 
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del mur de Berlín. Jo crec que no va ser així, no crec que la caiguda del mur sigui 
l’obra de Bush pare, ni del Conseller Kohl, ni del Papa Wojtyla, ni del President 
Gorbachov i la Perestroika per cadascun d’ells per separat, crec que va ser el conjunt 
d’ells que ho va fer possible, però sobretot també una altra cosa, crec que va ser 
molta gent anònima, no representada per aquests líders, fora del sistema, que en 
aquell moviment ciutadà global que es va començar a expressar a Berlín van posar 
en qüestió, també evidentment el mur, però també el capitalisme salvatge, crec que 
les formes encara ens han d’explicar moltes coses sobre la caiguda del mur de 
Berlín, no només per la ideologia comunista sinó també del capitalisme salvatge que 
en aquell moment es va posar en qüestió. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Veig que s’adreça a mi i no puc res més que dir-li 
que estic molt d’acord amb això que ha dit vostè, per tant no m’interpel·li com dient 
ara veurà el que li dic, amb tot això que ha dit jo hi estic d’acord, o sigui que ja li firmo. 
Nosaltres hem presentat unes esmenes a aquesta moció que ha llegit la Sra. 
Rodríguez amb la intenció de poder donar-li una forma que fos més assumible per al 
nostre grup i evidentment per tot el Consistori i lògicament havent estat acceptades 
aquestes esmenes votaré a favor. Nosaltres estem i hem estat sempre en contra de 
totes les dictadures, en contra de les dictadures de dretes i en contra de les 
dictadures d’esquerres, en contra de les dictadures que han afectat el nostre país 
durant molts anys i en contra de les dictadures que han afectat a països remots. 
 
 La Sra. Rodríguez ens ha plantejat commemorar un fet que va ser històric, que 
és el que va passar fa 20 anys, el dia 9 de novembre de l’any 1989 a Berlín i aquest 
fet físic i també simbòlic de la caiguda del mur per a alguns va representar la caiguda 
d’un ideal i un ideal amb el qual hi havien confiat d’una forma cega i per altres va 
representar la recuperació de la llibertat i crec que aquest sentiment va ser el que va 
ser compartit per a més gent, òbviament per la immensa majoria d’habitants de les 
dictadures de l’Europa de l’Est que després de la caiguda del mur com un joc de 
dòmino van anar caient l’una darrera de l’altra. 
 
 Perquè no ens oblidem, jo no estic a favor o no comparteixo la idea aquesta de 
dir tots eren igual de dolents, els d’un bloc i els de l’altre, és una opinió amb la que 
estic radicalment en contra; no és el mateix els Estats Units que les dictadures de 
l’Europa de l’Est, no és el mateix, és que no crec que tingui que veure res, amb tots 
els errors dels Estats Units i amb totes les barbaritats que van fer alguns governants 
norteamericans durant la Guerra Freda però és que no té a veure absolutament res 
comparar una democràcia de 200 anys de les més grans del món on poc a poc han 
tingut instruments per anar recuperant o per anar guanyant llibertats que una 
dictadura abominable, no ens oblidem, que en un moment de la història va provocar 
milions de morts, com va provocar l’estalinisme i a més el que és més greu aplaudit 
per molta gent de bona fe aquí i a la resta d’Europa, perquè no ens oblidem el que li 
passava a alguns ideòlegs, escriptors, pensadors i filòsofs comunistes quan anaven a 
la URSS, tornaven decebuts i s’atrevien a criticar-ho públicament, eren condemnats a 
l’ostracisme, i això va durar molt de temps fins que va néixer l’eurocomunisme fruit de 
la visió de futur i de la intel·ligència d’alguns líders, sobretot comunistes del sud 
d’Europa, francesos, italians i també espanyols i per descomptat molt davant de tot 
això els líders de la força política que a Catalunya d’alguna forma havien entroncat 
històricament amb aquest moviment que mai ha dubtat de la seva aposta per la 
llibertat. 
 
 Per tant nosaltres votarem a favor i amb l’esperança que això mai més no es 
repeteixi i sobretot que no hi hagi ningú enlloc del món que es deixi seduir per unes 
promeses del paradís que tenen com a preu i com a peatge l’anorreament de la 
llibertat de les persones. 
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 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Tan 
sols per dir que el Partit Popular és un partit que ha nascut en democràcia, no té res 
d’història, per tant som un partit completament demòcrates. Sempre se’ns està titllant 
de feixistes, etc., com han estat fent els companys d’Esquerra Republicana, 
d’Iniciativa, i tampoc li diré que m’ho ha dit vostè Sr. Calderón però també és cert que 
per part de vostès, anteriorment, hi ha molts alcaldes de l’època de la democràcia que 
han vingut que eren alcaldes de l’època franquista, i tampoc els hi retrauré però és 
veritat, això és història, i tampoc els hi diré tots els avantpassats del Partit Socialista 
que havien tingut relació amb el règim de Franco, com per exemple la Sra. de la 
Vega, el Sr. Bono, etc., però això no els hi diré. També comentar als senyors 
d’Esquerra Republicana que lliçons de democràcia i lliçons de persones amb rectitud 
a mi no me les doni perquè vostès tenen dins les seves files persones que han estat 
de Terra Lliure i que van ser indultats i tampoc els hi diré, i aquestes persones van ser 
indultades com a membres de Terra Lliure, se’n recordaran tots vostès del Sr. 
Vendrell, membre d’Esquerra Republicana. A vostès senyors d’Iniciativa, fem una 
mica de memòria històrica, perquè vostès tenen entre les seves files a un històric que 
va començar amb el Partit Comunista i tenen persones que potser no les volen 
mencionar com és el camarada Carrillo, què és el que passa?, doncs que al final 
prendrem mal, perquè el Partit Popular és un partit demòcrata que s’ha instaurat i té 
30 anys d’història de democràcia. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Jo no sé si vostè 
coneix Sra. Rodríguez al Sr. Manuel Fraga Iribarne, Cruz Martínez Esteruelas, 
Federico Silva Múñoz, Licinio de la Fuente i de la Fuente, Laureano López Rodó, 
Enrique Tomas de Carranza i Gonzalo Fernández de la Mora. Tots eren exministres 
franquistes participants en el règim criminal del Sr. Franco i són els fundadors 
d’Alianza Popular, després reconvertida a Partit Popular. 
 
 Cadascú té la història que té, aquests dirigents del franquisme si fossin 
exdirigents de la República Democràtica Alemanya, és a dir de la dictadura 
comunista, haguessin estat processats i suposo que condemnats. Aquests són els 
seus orígens i aquest és el seu pedigrí democràtic. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Li 
recordo que el Sr. Vendrell va ser membre de Terra Lliure indultat pel Govern 
d’Espanya per haver abandonat les armes. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      21 (CiU, PSC, PP, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:    0 
Abstencions:        3 (ICV-EUiA) 
 
 17.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER TAL D’AUTORITZAR L’ÚS 
DEL PAV3 PER A L’ACTE FINAL DE LA CAMPANYA DE PROMOCIÓ DE LA 
PARTICIPACIÓ A LES CONSULTES POPULARS DEL 13-D. 
 
 Atès que en el Ple Municipal celebrat el 19 d’octubre de 2009 va ser aprovada 
la moció de suport a les consultes populars en la que quedava explícitament 
manifesta, en el seu atès quart, l’obligació d’un Ajuntament a donar suport a les 
entitats en el marc de creació de processos decisoris o organitzatius com a valor a 
preservar. 
 
 Atès que en el torn d’intervencions, i amb paraules del propi Alcalde, es va 
clarificar que significava el suport que donava l’Ajuntament a la iniciativa, en relació a 
l’ús d’instal·lacions municipals (concretament Casa de Cultura): “Nosaltres no 
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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, a això és el que donem nosaltres recolzament”. 
  
 Atès que la Plataforma Santcugatenca per l’Autodeterminació ha sol·licitat a 
aquest Ajuntament les instal·lacions del PAV3 per a la celebració d’una festa per 
concloure el procés participatiu de la consulta. 
 
 Per tot això, el Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès acorda: 
 
 Primer.- Atorgar la conseqüent autorització per a l’ús de la instal·lació 
municipal sol·licitada en el termes i condicions establerts per aquest Ajuntament pel 
que fa referència a la utilització d’espais públics per part de les entitats 
santcugatenques. 
 
 Segon.- Comunicar aquesta decisió a les entitats promotores. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Hi ha una petició de paraula que ha fet el Sr. 
Joan Contijoch en nom de la Plataforma santcugatenca per l’autodeterminació i que 
com marca el Reglament Orgànic Municipal la intervenció d’un representant es 
produirà abans de cap altra. 
 
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. 
 
 No només no hi ha cap problema en que qualsevol entitat del poble pugui 
utilitzar un espai de titularitat municipal per a dur a terme qualsevol acte, com 
repetidament s’ha fet a la Casa de Cultura, sinó que la negativa que es pugui utilitzar 
per a un acte privat i civil, legítim, com el que volem fer, seria una actitud 
discriminatòria en funció del pensament o de l’opinió que en tingués l’Ajuntament, 
cosa que no pot fer ja que vulneraria drets fonamentals com són el dret d’associació i 
d’opinió dels arts. 22 de la Constitució espanyola i el 118 de l’Estatut de Catalunya. 
Altrament sembla evident que si l’Ajuntament de Barcelona ha permès l’ús de 
l’Auditori del Fòrum per a l’acte d’inici de la campanya de les consultes no deu haver-
hi cap impediment legal perquè s’utilitzi el pavelló esportiu de Sant Cugat. En cap 
moment s’ha demanat cap espai públic a l’Ajuntament per a dur-hi a terme la 
consulta, i si precisament fins ara l’Ajuntament no demanava saber què hi volíem fer, 
incloent-hi la carpa dels Quatre Cantons no sembla que hi pugui haver cap raó 
perquè ara sabent el que hi volem fer, que no és altra cosa que celebrar el final de la 
tasca que estem fent en aquests moments de campanya per fomentar la participació 
en el vot hagi de tenir un tractament diferent. El que demanem i el que esperem és 
coherència, que els fets diguin, en definitiva, les paraules. 
 
 En el Ple municipal celebrat el 19 d’octubre de 2009 va ser aprovada la moció 
de suport a les consultes populars en que quedava explícitament manifesta en el seu 
atès 4t. l’obligació d’un ajuntament a donar suport a les entitats en el marc de creació 
de processos decisoris o organitzatius com a valor a preservar. En el torn 
d’intervencions i en relació a la moció i en paraules del propi alcalde es va clarificar 
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que significava el suport que donava l’ajuntament a la iniciativa en relació a l’ús 
d’instal·lacions municipals. Aquestes són paraules textuals de l’alcalde: “Nosaltres no 
demanem a ningú que ens demana la Casa de Cultura què és el que hi volen fer, 
sempre que el que vulguin fer-hi siguin coses que no atemptin contra la dignitat de la 
persona, contra els drets humans i a tot això doncs nosaltres brindem les nostres 
instal·lacions perquè 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 i 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 nosaltres recolzem.” 
 
 En l’entrevista que publica avui el diari Avui a l’alcalde de Sant Cugat, el nostre 
alcalde fa aquestes declaracions: “Quan faig política he de tenir en compte la 
complexitat del país, però has de pensar que després de Girona, Sant Cugat serà el 
municipi més gran que organitzarà un referèndum pel dret a decidir i ho farem amb el 
suport municipal.”  
 
 Per la nostra part, la Plataforma, tenim clar que hem de fer tot el que calgui per 
a exercir els nostres drets per sobre de qualsevol discriminació i el que esperem i 
demanem de tots els qui estan a favor de la consulta és la seva col·laboració i 
sobretot que no ens facin perdre temps i energies. 
 
 Ara llegiré un petit informe jurídic que ens ha arribat d’urgència a última hora 
que diu el següent: Sembla que l’acord municipal quan va aprovar la moció establia 
que l’Ajuntament es mantindria al marge, mantenir-se al marge vol dir no intervenir-hi; 
una altra cosa és el fet que si hi ha unes normes d’utilització dels espais públics s’han 
de respectar i això no suposa pas que l’Ajuntament estigui vinculat als actes que s’hi 
facin perquè són dues coses completament diferents. Per altra banda quan es 
refereix al marc jurídic aplicable no té res a veure amb una consulta feta per entitats, 
no es tracta d’una consulta que no és pública?, per tant que no és iniciativa de 
l’Ajuntament, doncs a què ve aquesta argumentació de la negativa. Ens trobem en un 
acte de llibertat d’expressió emparat per l’art. 22 de la Constitució espanyola, una 
entitat té el deure d’expressar-se i de recollir l’opinió dels ciutadans sigui 
individualment o col·lectiva i això no afecta a la normativa que s’hi parla ni al projecte 
de llei de la Generalitat, atès que aquesta normativa parla de consultes públiques i 
ara estem en actes privats no sotmesos a aquesta regulació, per tant cap d’aquests 
arguments serveix per condicionar l’actuació de les entitats. Amb aquesta 
argumentació l’Ajuntament està discriminant a les entitats ja que condiciona la 
concessió d’espais públics en base a valorar l’acte que fa, això és un acte de 
discriminació i atemptatòria a la llibertat d’expressió i al dret d’associació acollit en el 
mateix art. 22 de la Constitució espanyola. També atempta contra el que es disposa 
en els articles 10 i 11 de la Convenció europea dels Drets de l’Home -i de la dona 
hauríem de dir-. Pel que fa als actes propis se li ha de dir a l’Ajuntament que 
actualment estan regulats per l’art. 111.8) del Codi Civil de Catalunya. Els actes 
propis, com diu la pròpia paraula, és per actes que afectin a la pròpia actuació d’una 
persona, no es pot entendre de cap manera que atorgar un espai públic en base a 
una reglamentació adreçada a totes les entitats de la ciutat pugui representar un acte 
del propi ajuntament. Hi ha una diversitat d’actors, una cosa és l’Ajuntament i una 
altra és una actuació d’unes entitats privades que no tenen res a veure i per tant no 
tenen cap relació de causa ni efecte. Cedir un local a un tercer no implica que 
l’Ajuntament estigui d’acord o en desacord amb el que fa un tercer, això ja ho va dir 
l’altre dia l’alcalde i jo també hi estic d’acord. Si nega el local per l’acte que es farà el 
que s’està fent no és un acte de neutralitat sinó un acte contrari, que sí que vulneraria 
els actes propis, ja que el sentit de l’acord és mantenir una actitud de neutralitat. 
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 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Seré molt breu, 
poc s’hi pot afegir a les paraules que ha dit ja el portaveu de la Plataforma en Victor 
Alexandre. Nosaltres des del nostre punt de vista de grup municipal insistir en que 
estem parlant simplement d’un tràmit administratiu. Estem davant d’una entitat que 
simplement demana un espai públic per realitzar una activitat. La negació d’aquesta 
activitat podria comportar a l’anàlisi de la mateixa activitat que s’hi fa i per tant una 
valoració subjectiva, conceptual, de l’activitat que aquesta entitat podria portar a 
terme en aquesta activitat, això sentaria un precedent -entenem nosaltres- insòlit i 
perillosíssim en una democràcia en el qual es podessin donar permisos o no en 
funció de si ens agrada o compartim o no l’activitat que s’hi fa. Esperem i volem 
creure que no és pas així, sabem que hi ha un informe de la Secretaria, el nostre més 
absolut respecte per aquest informe, però sabem que les lleis són absolutament 
interpretatives, el nostre grup aquesta tarda li ha fet arribar aquest mateix informe 
jurídic elaborat pel Sr. Josep Cruañes que acaba de llegir el portaveu de la 
Plataforma, li hem fet arribar aquesta tarda per tal que vostès el poguessin contrastar 
i sobretot perquè entenguessin ben clar que també és el nostre interès de no posar 
aquest ajuntament, aquest Consistori, en cap mena de problema legal, res més lluny 
de la nostra intenció, sí que la nostra intenció és curulla, de justícia i de tractar a totes 
les entitats amb igualtat, per tant reclamem que s’atorgui aquest permís a la 
Plataforma Santcugatenca per l’Autodeterminació per a realitzar aquesta festa que ha 
demanat. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: A mi modo de entender 
esta moción es una vuelta de tuerca más de la moción que se presentó en el mismo 
sentido hace ahora cuatro semanas. En referencia al comentario que ya hice 
entonces y que queda perfectamente reflejado en el acta de ese pleno volveré a votar 
en negativo, volveré a votar en contra. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Doncs jo crec 
que no té res a veure amb la moció el que s’està demanant avui. Una Plataforma 
d’entitats demanen que se’ls tracti igual que qualsevol entitat del poble, i jo el que no 
entenc és la situació amb que ens trobem avui en aquest Ple, jo ho trobo surrealista, 
penso que el més normal seria que un cop entrada la instància de petició de 
l’equipament públic s’esperés a la resposta per part de qui gestiona els equipaments 
públics, del govern municipal, i a mi m’agradaria veure una resposta en positiu i tenint 
en compte les possibilitats que tenim com a ciutat quant a equipaments. Jo penso que 
aquesta moció es presenta per forçar la cosa, entenc que alçar la mà amb un sí amb 
totes les càmeres al davant té un preu i avui algú està pagant aquest preu. El que jo 
voldria entendre és què passa al darrera d’això perquè a la Junta de Portaveus de 
divendres el que se’ns va dir és que la instància s’havia presentat el mateix 
divendres, per tant la resposta no està donada, en tot cas la moció el que la força és 
un posicionament entenc que oral per part d’algun representant de l’equip de govern 
davant d’una petició d’una instal·lació. Jo trobo la situació força surrealista i en tot cas 
nosaltres estem absolutament d’acord en que no només la Plataforma d’entitats que 
dóna suport a la consulta sinó qualsevol entitat del poble ha de tenir dret a utilitzar un 
espai públic per a tirar endavant les seves activitats. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: Coincideixo bastant amb el que ha dit el Sr. Boix, no sé si amb el final 
perquè no l’he entès massa, però en qualsevol cas voldria fer-li uns aclariments. Sr. 
Grangé, ha dit que això era un tràmit administratiu normal, o que era un tràmit 
administratiu, si fos un tràmit no administratiu estic d’acord amb el Sr. Boix que no 
n’estaríem parlant ara. El dijous dia 12 vostès entren la moció, el divendres dia 13 a 
primera hora del matí ens assabentem pel Diari de Sant Cugat del dia i del lloc, i al 
migdia s’entra la instància sol·licitant l’espai. Si hagués estat un tràmit administratiu 
normal, que és el que hauria de ser, perquè no hi hagués cap tipus de discriminació 
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ni en un sentit ni en un altre, s’hagués hagut d’esperar a que es donés resposta a la 
instància sol·licitant un espai i que l’administració decidís si es pot donar o no, 
exactament igual que en qualsevol altre cas, però aquí les coses van diferent, aquí es 
contesta un informe jurídic dels Serveis Jurídics de la casa abans que es conegui al 
menys en el Ple, l’informe dels Serveis Jurídics de la casa, que el que hauríem de fer 
és llegir el que s’ha contestat perquè és evident que el que s’ha contestat abans era 
un informe jurídic previ que anava en un sentit determinat, per tant nosaltres el que 
haguéssim volgut i el que haguéssim trobat més normal és que s’hagués seguit la 
línia del tràmit administratiu, demanar un espai com qualsevol altra entitat i esperar la 
resposta de l’administració i en qualsevol cas, si s’escau, discutir-ho o no, però 
discutir-ho des d’un punt de vista de la normalitat. Jo és la primera vegada que veig 
que l’ús d’un espai per a una entitat és sol·licitat a cop de moció, no ho havia vist mai 
encara, suposo que encara ens deuen quedar coses per veure, però estic convençut 
que aquest no era el millor camí, aquí hi ha un error des del nostre punt de vista, per 
tant el que nosaltres no fomentarem és que obrim aquesta via de sol·licitar els usos 
dels espais públics a cop de moció, és evident i no ho llegiré per no cansar al públic i 
com que tots els regidors i regidores ja el coneixen, el que ens diu l’informe jurídic 
que ha fet el Secretari General d’aquesta corporació, que des d’aquest punt de vista 
és la màxima autoritat i qui ens ha de regir per tant com que ja el coneixem m’estalvio 
llegir-lo però el que sí que demanaria és que en una altra ocasió seguim el camí que 
s’ha apuntat per aquí, el del tràmit administratiu que és el que hagués hagut de ser i 
que tots sabem que en qualsevol cas no és. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Per sort vostè diu 
moltes vegades que aquesta és una ciutat que a dins hi té un poble, i per sort més o 
menys tots ens coneixem, i per sort en aquesta ciutat i en aquest ajuntament moltes 
coses funcionen pel boca a boca, la gent parla, la gent demana les coses i igual 
després es fan els tràmits, i això és el que va passar. El dimecres 11, en la 
inauguració precisament de l’exposició sobre els drets humans, se’m comunica per 
part del Sr. Contijoch que verbalment per part d’un membre de l’equip de govern li ha 
estat en principi denegada aquesta sol·licitud, que ell li havia comentat i que en 
principi se li denegava i que la postura era que de cap de les maneres. Des d’allà fins 
a presentar la moció hi ha diferents converses a nivell telefònic en que s’intentava 
raonar per banda i per banda de que quin problema hi havia per deixar aquest espai, 
és a dir amb la paraula s’ha intentat primer. 
 
 I per què s’ha presentat la moció?, nosaltres mai funcionem a cop de moció, 
mai; hem presentat aquesta moció simplement perquè vèiem que s’estava conduint 
arbitràriament un tema que per a nosaltres és molt seriós, que és el tractar a totes les 
entitats amb equanimitat, i perquè a més aquest acte es demanava pel dia 11 de 
desembre i no hi havia cap altre Ple abans de l’11 de desembre, per tant l’única 
manera de poder posar això en públic era presentant una moció i esgotant totes les 
vies perquè nosaltres vam posar aquesta moció i vostès ja saben perquè així ho vam 
expressar en Junta de Portantveus que estàvem absolutament disposats a retirar-la si 
vostès arribaven a un acord amb la Plataforma. Nosaltres tan sols volíem que això no 
es morís i que simplement hi hagués silenci administratiu, creiem que en aquesta 
ciutat per sort la gent parla, ens comuniquem, tenim bones relacions més o menys 
entre tots i hem de continuar així i això no pot ser un defecte, simplement reduir-ho a 
tràmits administratius, per tant ens hem hagut de veure obligats a fer un tràmit 
administratiu quan la paraula no ha funcionat i quan s’ha començat a engegar una 
cerimònia de la confusió, amb diferents missatges per banda i per banda i arribant 
fins a última hora d’aquesta tarda sense saber exactament quina era la postura. 
 
 Jo ho deixaria aquí, demanaria un punt de reflexió per part de tots, el que és 
demana és simplement que una entitat pugui fer una activitat com se’n fan moltes 
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d’altres i posem les coses al seu lloc i amb total naturalitat i tranquil·litat per part de 
tots. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Dos comentaris, 
el primer és que m’agradaria saber què hagués passat si en el Ple on es va portar 
aquesta moció no s’hagués aprovat la moció, la Plataforma hagués tirat endavant 
igualment la consulta perquè no necessita del suport del Ple de l’ajuntament per a fer 
una consulta ciutadana, i segurament també demanaria fer una festa en la nostra 
ciutat i demanaria un local públic, suposo que la resposta hauria de ser la mateixa en 
un cas que en un altre. Jo de totes formes els hi volia fer una proposta, perquè em 
sembla i amb això jo crec que hem de ser curosos, em sembla que el plantejament 
del primer acord pot representar un greuge per altres entitats en el sentit que una 
entitat pot demanar una instal·lació, l’Ajuntament li diu que no i llavors presentem una 
moció perquè li donin la instal·lació, llavors com que l’acord diu: “Atorgar la 
conseqüent autorització per l’ús de la instal·lació municipal sol·licitada”, jo el que 
demanaria és fer una modificació i dir: “Autorització per l’ús d’una instal·lació 
municipal”, en el sentit que el que estem fent amb aquesta moció és reconèixer que 
aquesta entitat té els mateixos drets que qualsevol altra entitat per a fer servir una 
instal·lació municipal i no reconèixer que per aquesta via ens poden demanar 
l’autorització d’una instal·lació municipal perquè pot ser que el PAV3, no ho sé, ho 
desconec, aquell dia estiguin plantejats una sèrie de partits i hi ha dificultats per 
canviar horaris. En tot cas el que ha de fer l’ajuntament és facilitar una instal·lació 
municipal com s’hauria de fer amb qualsevol entitat, si fos així nosaltres votaríem que 
sí. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: A nosaltres se’ns fa molt difícil, i torno a dir-ho perquè ja ho he dit abans, te 
n’assabentes pel Diari de Sant Cugat el divendres al matí del dia i del lloc, t’entra la 
sol·licitud a les 13,22 h de divendres, ara ho deia el Sr. Boix, es demana una 
instal·lació on hi ha activitat, tots sabem que afortunadament són molt utilitzades les 
instal·lacions esportives de Sant Cugat, no hem tingut més temps que això. A banda 
d’això hi estarem d’acord o no i se’n farà un contrainforme o no però hi ha un informe 
jurídic que la síntesi de conclusions diu el que diu, i estem a on som. Per tant vostè 
diu la paraula i hem de seguir utilitzant la paraula per entendre’ns i afortunadament a 
Sant Cugat encara ens parlem i ens hem de seguir parlant, etc., etc., amb tot això hi 
estem d’acord, però vostè sap que per la utilització d’un espai públic hi ha unes 
formalitats i l’administració funciona amb papers, què vol que li digui?, nosaltres fins 
que no hi ha la petició formal no tirem el mecanisme formal de preguntar al regidor 
d’esports quines activitats hi ha aquell dia. Vostè sap com funciona, i ens va saber 
molt greu que el canal de comunicació fos el que ha estat. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Entenc que 
s’hagin d’agafar a un clau roent, ho entenc, però nosaltres la proposta que feia el Sr. 
Boix evidentment que l’acceptem, estic segur que la Plataforma parlarà i intentarà si 
se li proposa un canvi d’instal·lació segur que en demanarà una altra, però aquesta 
és una qüestió de voluntat política, un informe jurídic és un informe jurídic, no és una 
sentència, per tant també és opinable i jo els hi recordaré que el President Pujol va 
posar en funcionament TV3 sense poder-ho fer, i ell a més se n’ha ventat moltes 
vegades i nosaltres que li estem agraïts, penso que és un tema d’estar-hi agraït, però 
va forçar en aquell moment segurament un buit legal o potser informes també legals 
en contra i se la va jugar pel país, i nosaltres ens la hem de jugar pel país, i hem de 
ser una mica més valents sense posar en perill res però hem de ser una mica més 
valents. Això és un tema de voluntat política, hi  hagi els tràmits que hi hagi nosaltres 
els hi demanem que tinguin aquesta voluntat política, que siguin coherents amb el vot 
que van fer i que sobretot tractin a totes les entitats per igual, tant la Plataforma de 
Ciutat com la resta s’ho mereix, per tant els hi demanem que amb tota la flexibilitat 
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possible per part nostra i segur que per part de la Plataforma també acceptin fer i 
realitzar aquesta activitat a la nostra ciutat. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: Sí, tractar a totes les entitats per igual, exacte. Això que vostè demana 
nosaltres procurem aplicar-ho, tot i que li torno a dir, malauradament o no, tenim uns 
condicionants que és un informe jurídic i a més a més som esclaus dels nostres actes 
i fa un mes vam aprovar una moció que deia el que deia, i que si es llegeix -que estic 
convençut que ho ha fet- l’informe jurídic que ha fet Secretaria General veurà en què 
ens condiciona des d’un punt de vista jurídic l’acte adoptat fa un mes. No ens faci 
caure més responsabilitat que la que tenim. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Grangé, amb el seu permís faré ús d’un torn 
que no utilitzo normalment que és el dret de l’alcalde a intervenir en qualsevol 
moment i ho faig sobretot com a conseqüència de les seves darreres paraules. 
Resulta que posen damunt d’aquest petit ajuntament de Catalunya, l’únic de més de 
50.000 habitants dels 20 primers que governa Convergència i Unió, els 18 restants 
governa el Partit Socialista en la immensa majoria de llocs amb coalició amb vostès i 
ens posen tota la responsabilitat a nosaltres, tota, doncs potser això algun dia ens ho 
hauran d’explicar, perquè si hi ha un referèndum potser la capital de Catalunya és el 
lloc adient per a fer l’acte final i vostès tenen una gran responsabilitat allà, com tenen 
no sé si totes les capitals de demarcació de Catalunya, justament a Sant Cugat del 
Vallès, potser sí que ens toca salvar a Catalunya però no sé si des de Sant Cugat sol 
ho podrem fer. Potser els que tenen més responsabilitat que són vostès tenen també 
més oportunitat de fer-ho. Nosaltres no podem prescindir d’un informe jurídic, vostès 
diuen: juguin-se-la, doncs jo li dic que ens la jugarem quan calgui. Si vostès creuen 
que és igual el que digui l’informe jurídic doncs donin vostès el primer pas i potser el 
seguirem, però no aquí des de l’oposició sinó en d’altres llocs que governen, al 
Parlament de Catalunya tenen molts llocs per prendre decisions d’aquesta mena, i 
per dir nosaltres davant i vostès darrera, però vostès estan parapetats amb el tripartit i 
no fos cas que s’enfadin, i en canvi a Sant Cugat del Vallès anem a posar-los-hi 
dificultats a Convergència i Unió, com gent del seu partit ha dit i ens han dit, i ho van 
dir en el moment que van presentar la moció. 
 
 Una altra cosa que ja ha dit el Sr. Recasens, com podem decidir que li deixem 
un espai públic a una entitat de Sant Cugat prescindint de l’ús que té aquell espai, 
quantes vegades ens deuen haver reclamat vostès més equipaments esportius, etc., 
etc., és a dir, és igual, no hem de tenir en compte si aquell divendres dia 11 juguen no 
sé quants partits o quants equips entrenen aquí o en el pavelló de Valldoreix, o a on 
sigui. El Sr. Recasens els hi ha explicat, seguim el tràmit normal i a partir d’aquí 
prendrem la decisió que s’hagi de prendre. Nosaltres no estem d’acord amb aquesta 
moció però si estiguéssim d’acord i diguéssim que sí no sé què ens plantejarien demà 
passat, pujarien una miqueta el llistó potser?, no ho sé, entenc que no és una manera 
de buscar complicitats i el recolzament d’aquest equip de govern. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Jo ni sóc Diputat 
al Parlament de Catalunya i tinc la sort i el goig de viure en aquesta ciutat i ser regidor 
d’aquesta ciutat, per tant m’ocupo dels problemes d’aquesta ciutat, jo el que facin a 
altres llocs ho podré compartir o no però per tant el meu deure i la meva obligació és 
ocupar-me de les coses que passen a la nostra ciutat, i una de les coses que passen 
és que s’ha plantejat el tema de la consulta, hi ha una Plataforma, nosaltres hi tenim 
un paper i ens movem per les idees i pel que creiem, no creiem que això sigui una 
actitud absolutament rebutjable o criticable com vostè fa, i per què Sant Cugat?, 
doncs perquè estem nosaltres aquí, així de clar, no sé el que faran a altres llocs. El 
que sí sé és que per exemple a Barcelona l’alcalde Jordi Hereu -no crec que sigui 
radical independentista- fa l’acte central de campanya al Palau de Congressos del 
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Fòrum, no sé si també tenen informes jurídics que els hi diguin el contrari, ho dubtem, 
per tant reclamem que si a Barcelona ho fan i són capaços -dubto- de jugar-se-la 
d’aquesta manera doncs que aquí també es pugui fer, i per altra banda vostè sap i 
vostè coneix l’absolut grau de responsabilitat amb que actua sempre Esquerra 
Republicana en aquest Ajuntament, per tant d’incendiaris no en som, fem el que 
creiem que es pot fer sempre des de la responsabilitat i deixar un espai perquè la 
Plataforma pugui fer aquest acte ni crema res, ni posa a Sant Cugat en cap mal lloc, 
sinó molt al contrari. Potser és que nosaltres tan sols juguem en aquesta lliga i n’hi ha 
d’altres que juguen en una altra lliga i pot ser perjudicial. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Grangé jo no dubto de la sinceritat de la seva 
proposta, això no ho poso en dubte, el que passa és que l’argument de dir nosaltres 
estem a Sant Cugat i no estem en un altre lloc és la segona vegada que el sento 
aquest vespre, d’un partit que governa a 18 dels 20 ajuntaments de més de 50.000 
habitants de Catalunya i que sembla que la proposta que ens ha presentat aquest 
vespre no l’ha presentat en lloc més i on governa òbviament no l’apliquen però Sant 
Cugat és diferent, aquí estem nosaltres.  
 
 Què vol que li digui?, la coherència -no la seva personal que no la dubto- però 
la coherència de les forces polítiques a les quals pertanyem l’hem de portar una mica 
més enllà d’aquest simple consistori. De tota manera li reitero el que li ha dit el Sr. 
Recasens, nosaltres no estem d’acord amb un procediment i això és al que ens 
oposarem aquest vespre i res més, no estem d’acord amb un procediment i ja està. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:        5 (ERC i ICV-EUiA) 
Vots en contra: 15 (CiU, PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Abstencions:       4 (PSC) 
 
TERRITORI 
 
 18.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL 
D’ORDENACIÓ DE L’EQUIPAMENT DESTINAT A TANATORI MUNICIPAL. 
(EXPEDIENT NÚM. 82006/09 – X/09/28085). 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’article 67 del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, en relació a l’art. 93.7) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, del seu 
Reglament, el projecte de Pla Especial d’Ordenació de l’equipament destinat a 
tanatori municipal, d’iniciativa pública municipal, d’acord amb la documentació tècnica 
elaborada per part del Servei de Planejament i Gestió Urbanística de l’Àmbit de 
Territori. 
 
 2n.- SOTMETRE l'expedient a informació pública per termini d'un mes, a partir 
del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província, en un diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes i mitjans 
telemàtics de la forma legalment prevista. 
 
 3r.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent, que 
s'haurà d'evacuar en el termini reglamentari d'acord amb allò que preveu l'article 83.5) 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, així com a la Direcció de Mobilitat i Medi 
Ambient de l’Àmbit de Territori. 
 
 4t.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament 
sempre que superats els terminis assenyalats en els punts segon i tercer anteriors no 
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s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació davant el projecte de Pla Especial i 
REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, juntament 
amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, 
en compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per tal d’interessar llur aprovació 
definitiva, segons allò que preveu l’art. 78 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Els portem a 
aprovació del plenari el Pla Especial d’Ordenació de l’equipament destinat a Tanatori 
municipal. Com saben aquesta peça de sòl està ubicada a Mira-sol, a l’Avinguda 
Montserrat Roig. Es tracta d’una peça qualificada pel Pla General Metropolità de clau 
7b), que és equipament públic i el que proposem és programar o adequar aquesta 
qualificació d’equipament per tal que sigui possible acollir una ampliació d’aquest 
equipament municipal. Una ampliació del tanatori per possibilitar una futura sala de 
vetlles, però també una sala de cerimònies que ha de permetre que aquesta sala 
sigui multiconfessional i es pugui oferir un servei adequat i més complet del que 
ofereix avui el tanatori existent. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Nosaltres ens 
felicitem perquè avui comenci aquest procés que esperem que sigui ben breu i ho 
esperem perquè cal donar resposta a una situació que és clarament injusta. Una 
situació injusta com és que a Sant Cugat avui no sigui possible acomiadar els nostres 
morts de forma diferent al ritus catòlic. En aquest sentit jo penso que cal remarcar la 
poca visió de futur de l’equip de govern en els anys anteriors, l’any 1991 i 2001 amb 
les modificacions del PGM i amb el Pla Parcial de Can Cabassa en no tenir present 
que un tanatori havia de tenir una sala de cerimònies. En aquest sentit també 
recordar que el nostre grup, el 20 de febrer de l’any 2006, va presentar una moció per 
l’adopció de mesures per avançar en l’assoliment de laïcitat com a model 
convivencial, de la que no ens en varem sortir. Vostès la van rebutjar i en aquella 
moció demanàvem, en l’acord tercer, el compromís a garantir un entorn digne pels 
actes civils i vetllar perquè al tanatori públic es poguessin fer les diferents opcions 
religioses o laiques. En aquell moment el Sr. Recasens ja hi estava d’acord, l’any 
2006, el febrer de 2006, va dir textualment: “Hi estem absolutament d’acord. El 
tanatori de la Ciutat ha de tenir un espai on tothom es senti còmode, que tothom 
pugui oficiar de la forma que cregui convenient i per tant, en això ja hi estem 
treballant, i ja ho hem posat en marxa, estem treballant perquè es faci aquest espai, 
sigui possible perquè no tothom vol anar al Monestir”. Bé, és evident que no es 
caracteritza Sr. Recasens per la seva eficiència. En altres àmbits ja ens hem adonat, 
però en aquest tampoc, perquè és clar estem gairebé quatre anys després 
començant un procés que fa 4 anys van dir vostès que ja hi estaven treballant, 4 anys 
després. Gràcies. Votarem afirmativament. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres 
evidentment votarem a favor perquè pensem que en una societat moderna i laica 
l’espiritualitat forma part de l’esfera privada i no pas de la pública. I per tant, tota 
persona té dret a que un equipament públic sigui respectuós amb les seves creences 
o amb les seves no creences. La futura sala tindrà un espai obert a tothom i així 
creiem que ha de ser, això és convivència i per tant el Tanatori si no vaig errat es va 
fer l’any 2002, i d’això no en fa pas tant. Han passat 7 anys i jo crec que 7 anys 
perduts per aquesta concepció de ciutat, com deia moderna, laica i respectuosa amb 
les creences i les no creences de cadascú. Crec que és la crítica a fer justificada i 
justa que fem des dels Grups de l’oposició perquè ho hem defensat en aquesta sala. 
Crec que els ciutadans mereixen que el govern pensi en tots més enllà de les 
creences i pensem que avui rectifiquem aquesta visió de la ciutat. 
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 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU 
(per al·lusions): Sr. Boix, és cert que pensava i penso el que vaig dir en aquell 
moment i també és cert que el que no hi havia en aquell moment era el nivell de 
demanda suficient, entenien els concessionaris, li dic així de clar, escolti’m, i vostè ho 
pot col·locar com vulgui o a on vulgui, però el que no hi havia era això, perquè 
nosaltres havíem posat damunt la taula més d’una i més de dues vegades la 
conveniència, i d’aquí que en el moment que es va fer el tanatori allà hi havia la 
reserva de l’espai per a poder fer una sala de vetlles, una sala que es pogués fer el 
ritus del tipus que es volgués. Per tant, això ara es tira endavant perquè hi va haver 
aquella previsió i en el moment que hi va haver la demanda d’aquest espai és ara el 
moment que es tira endavant la construcció d’aquest espai, no per res més, ni perquè 
les coses siguin més lentes o més ràpides en funció de les capacitats o incapacitats 
de ningú.  
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Miri Sr. 
Recasens, el que aprovem avui, el que no hi hagi avui o fa 4 anys una sala múltiple, 
per dir-ho d’alguna manera, respon una manera de concebre la nostra societat, la 
seva manera de concebre la societat. Fa 4 anys hi havia demanda, nosaltres vam 
presentar una moció perquè hi havia demanda, fa 4 anys. Aquesta sala es va fer no 
fa ni vuit anys i en aquells moments els tanatoris de les ciutats del voltant, quan feien 
el tanatori, feien una sala de cerimònies. L’Ajuntament de Rubí té un tanatori amb una 
sala de cerimònies, petita, però amb una sala de cerimònies, perquè es va fer en un 
lloc que no hi havia massa espai, però amb una sala de cerimònies on es poden fer 
actes laics. Aquí, és que no es pot fer res, aquí no es pot fer res, o vas al Monestir o 
no sé. Això és el que passa ara. Vull dir que no em vingui amb que no hi havia 
demanda, és clar que hi havia demanda, el que passa és que entre que ho van 
pensar i s’hi han posat han passat 4 anys. Home!, em sembla greu, la veritat, perquè 
durant aquests 4 anys hi hagut molta gent que ho ha passat malament. Jo he viscut 
en primera persona gent que aquest tema l’ha viscut malament. I això em sembla 
que, home, no fem broma amb aquest tema perquè em sembla delicat. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: La 
demanda que hi havia es cobria amb un acord amb l’Hospital General i això és el que 
va funcionar durant un temps. Un dels referents que tenien i dels arguments que 
tenien era el gairebé nul ús que tenia aquest espai que vostè ha fet en referència de 
Rubí. No s’utilitzava, i d’aquí deia no el de Rubí el que sí que hi era que vostè ha dit 
que és petitet, etc. Aquí no n’hi havia, aquell no s’utilitzava i aquí no hi havia 
demanda. En el moment que n’hi ha hagut s’ha tirat endavant el procés. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per unanimitat dels 24 
membres electius presents). 
 
 19.- PROPOSTA NOVA APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PGM I PLANEJAMENT VIGENT A L’ILLA COMPRESA ENTRE 
ELS CARRERS PERE SERRA, VALLSECA, AV. DEL CARRIL I CTRA. DE 
VALLVIDRERA. (EXPEDIENT NÚM. 83004/09 – X/09/16831). 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst en l'article 47.2.ll), de la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local, i art. 94, en relació al 83, del Decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el projecte de 
Modificació puntual del Pla General Metropolità i planejament vigent a l’illa compresa 
entre els carrers Pere Serra, Vallseca, Av. del Carril i Ctra. de Vallvidrera, d’iniciativa 
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pública municipal, que porta causa en els compromisos adquirits per l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès en conveni signat en data 4 de novembre de 2008, entre el 
Ministerio de Vivienda, la Generalitat de Catalunya, la Universitat Politècnica de 
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, relatiu al finançament de la 
promoció d’habitatges universitaris al campus de Sant Cugat del Vallès de la 
Universitat Politècnica de Catalunya i redactat pel tècnic municipal adscrit a l’Àmbit de 
Territori, tenint en compte que aquest projecte es va aprovar inicialment pel Ple de la 
Corporació en sessió de 20 de juliol de 2009, però que ha estat objecte d’una 
modificació en relació a la tipologia dels habitatges que passen a denominar-se 
habitatge dotacional en règim de lloguer per a estudiants i/o personal docent, 
modificació que no té caràcter substancial, d’acord amb el que determina l’art. 112.2 ) 
del Decret 305/06, de 18 de juliol, però que ha d’ésser objecte d’una nova aprovació 
inicial, tota vegada que aquest canvi de tipologia dels habitatges comporta la 
necessitat d’incorporar al projecte la memòria social que no es va sotmetre a 
aprovació per part del Ple de la Corporació, tenint en compte, així mateix, que aquest 
projecte no està sotmès al tràmit d’avaluació ambiental, d’acord amb la disposició 
transitòria sisena 1.b) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
 2n.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini D’UN MES, a 
partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial 
de la Província, en un diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes 
municipal i mitjans telemàtics de la forma legalment prevista. 
 
 3r.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent, que 
s’haurà d’evacuar en el termini reglamentari, d’acord amb allò que preveu l’art. 83.5) 
del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, així com a així com a la Direcció de 
Mobilitat i Medi Ambient. 
 
 4t.- SOL·LICITAR informe al Departament competent en matèria d’habitatge de 
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que determina la disposició addicional 
sisena del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
 5è.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament 
sempre que superats els terminis assenyalats en el punt segon anterior no s’hagi 
presentat cap al·legació ni reclamació davant el projecte de Modificació puntual del 
Pla General Metropolità i planejament vigent a l’illa compresa entre els carrers Pere 
Serra, Vallseca, Av. del Carril i Ctra. de Vallvidrera, i REMETRE l’expedient a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, juntament amb els plànols 
d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment 
de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per tal d’interessar llur aprovació definitiva, segons 
allò que preveu l’art. 78 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
 6è.- NOTIFICAR el present acord al legal representant de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Bé, avui els 
presentem per segona vegada la proposta de modificació puntual del Pla General 
Metropolità per donar resposta a la demanda d’allotjament universitari que genera 
l’activitat de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès. Concretament ja fa 
uns mesos es va signar a quatre bandes, la Universitat d’una banda, però el Ministeri 
d’Habitatge, el Departament d’Habitatge de la Generalitat i l’Ajuntament de Sant 
Cugat, un conveni a través del qual seria possible la construcció de 64 habitatges 
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universitaris, com dèiem, per donar resposta a aquesta demanda. Varem iniciar el 
primer tràmit de planejament i ens ha arribat l’informe de la Direcció General de 
Promoció de l’Habitatge que ens concreta de forma molt acurada quina és la clàusula 
que ha de tenir el solar sobre el que es construiran aquests habitatges. De fet vull 
recordar que l’Ajuntament a proposta de la UPC havia conservat la qualificació de 
docent i en canvi el Departament d’Habitatge ens indica que realment s’ha de 
modificar la qualificació que ha de passar de docent a habitatge dotacional per 
possibilitar després la construcció i que aquests habitatges puguin ser objecte de tots 
els paràmetres d’habitatge protegit i puguin també ser objecte de les diferents 
subvencions. Tenint en compte, per tant, també que en aquest document que els 
portem avui ja hem pogut justificar que aquest habitatge dotacional no supera el 5% 
del percentatge d’equipaments del municipi i tenint en compte que també aportem 
tots els informes de mobilitat i sostenibilitat que són necessaris els demanaríem la 
seva aprovació inicial. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per unanimitat dels 23 
membres electius presents, en trobar-se absent en el moment de la votació el 
regidor Sr. Grangé). 
 
 20.- PROPOSTA D’AVANÇ DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DE CAN MARCET. (EXPEDIENT NÚM. 
83010/09 – X/09/27127). 
 
 1r.- APROVAR amb el quòrum previst en l’art. 47.2.II) de la Llei 57/2003, de 16 
de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, i art. 106 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, la documentació tècnica elaborada a l’efecte per part 
de Ramon Roger i Casamada arquitecte, relativa a l’avanç de Modificació puntual del 
Pla General Metropolità a l’àmbit de Can Marcet, juntament amb l’informe de 
sostenibilitat ambiental preliminar elaborat per part de Mileto Consultors Urbanistes, 
SPL, i que ha de formar part de la documentació del pla, promogut per Laboratoris 
Esteve, SA, la proposta del qual és acceptada per part municipal, d’acord amb el que 
determina l’art. 96 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, que complementa aquelles determinacions i observacions 
derivades de la Sentència núm. 741, no ferma, de la secció tercera de la Sala del 
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 22 de 
juliol de 2009. 
 
 2n.- INCORPORAR a la proposta les determinacions dels informes emesos per 
part del Museu de Sant Cugat i de Medi Ambient de l’Àmbit de Territori, d’acord amb el 
següent: 
 
2.1.- Informe del Museu de Sant Cugat:  
 
“El projecte que s’informa ha d’atenir-se al següent:  

1. El redactat de l’”Avanç de Modificació del PGM a l’àmbit de Can Marcet i terrenys 
confrontats al C/ Arnau de Vilanova” (pg. 13) i l’ISAP que l’acompanya (apt. Patrimoni 
arqueològic i arquitectònic) han de corregir la informació errònia i/o obsoleta en 
relació als elements patrimonials d’interès i, en especial, pel que fa a la seva protecció 
vigent. Es resumeix a continuació les esmenes que cal dur a terme:  

AVANÇ MODIFICACIÓ PGM ESMENES 
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masia de Can Marcet, amb nivell 
de protecció A segons la RPEPPA 

 

jaciment arqueològic de Can 
Marcet, amb nivell de protecció H 
segons la RPEPPA 

Cal actualitzar la informació. Es va realitzar 
intervenció arqueològica al 2008 amb confirmació 
del jaciment i exhauriment de les restes a gran 
part de la parcel·la A (zona de laboratoris i 
oficines a la zona sud de l’àmbit), fet que implica 
ampliar la zona de protecció al seu entorn.  

xemeneia de forn, sense protecció La xemeneia té protecció F segons la RPEPPA 
(fitxa F19) 

camí de can Marcet  

 Afegir: Era de Can Marcet. Darrera la masia, 
sobre una elevació, hi ha l’era de Can Marcet, 
que forma part de les construccions de la casa. 
Mereix especial atenció per si mateixa atès 
l’escàs nombre d’eres que resten avui dia, i per la 
seva associació a la masia de Can Marcet, un 
element ja protegit, que serà objecte de 
rehabilitació, i el principal referent patrimonial a la 
zona. 

Caldrà valorar de quina manera es pot conservar i 
restar integrada en els futurs projectes.  

 Afegir: Jaciment arqueològic de Can Cabassa 
(fitxa F17 de la RPEPPA). La fitxa del RPEPPA 
no recull les actualitzacions. Els terrenys 
confrontats al C/ Arnau de Vilanova han estat 
objecte d’intervenció arqueològica realitzada 
durant el 2008-2009. Les restes arqueològiques 
documentades dins l’àmbit afectat resten 
actualment reblertes per resolució del Director 
General del Patrimoni Cultural, de data 9 de 
setembre de 2009. Caldrà comprovar quina és la 
previsió de conservació de les restes de l’àmbit, 
tot i que aparentment no està previst un 
tractament de conservació més enllà del 
rebliment. Continuen en tot cas subjectes al que 
preveu el Decret 78/2002, de 5 de març, del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic 
i paleontològic 

 

2. el mateix document “Avanç...” ha de contenir de manera explícita la previsió 
d’incorporar en el document de modificació de PGM el catàleg de béns a protegir i les 
normes específiques de protecció, que caldrà ajustar a l’interès i les característiques 
dels elements inclosos al catàleg. Aquest catàleg haurà d’integrar:  

o els elements ja catalogats en la RPEPPA, actualitzant-ne els continguts. 

o els elements d’interès patrimonial no inclosos en l’esmentada RPEPPA però 
existents a l’àmbit d’afectació (era de la masia de Can Marcet, camí de Can Marcet)” 
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2.2.- Informe de Medi Ambient  
Valoració: 
 
Un cop avaluat l’ISAP es considera que aquest s’adequa quant a estructura al que 
estableix la normativa vigent, però aquests Serveis Tècnics fan les següents 
esmenes: 
 
1. En referència a la connectivitat, tot i que no hi ha cap figura jurídica específica que 
doni cobertura legal a l’establiment d’una xarxa de connectors ecològics concrets, 
s’estan incorporant progressivament accions per aplicar la connectivitat ecològica tant 
en matèria de conservació de la natura com en el desenvolupament del planejament 
territorial. Quant a la planificació territorial, la connectivitat ecològica està sent 
especialment tinguda en compte al PTMB, i l’àmbit del pla està classificat com espai 
d’interès. 
 
En aquest sentit, a l’apartat 2.4) sobre Espais connectors, l’ISAP esmenta que l’àmbit 
no està inclòs a la via verda entre Sant Llorenç i Collserola. Aquests serveis tècnics 
consideren que el bosc de Can Marcet sí forma part d’aquesta via verda, i la coberta 
vegetal que presenta, així com els torrents que discorren són elements claus en la 
connectivitat entre espais naturals. 
Prova del valor d’aquest àmbit és el fet que estigui inclòs en la proposta de Xarxa 
d’espais lliures del municipi (XEIN), tal i com es mostra a la figura següent: 

 

 
 

2. El bosc de Can Marcert ha estat un bosc d’ús tradicional tasques silvícoles recents. 
La classificació d’aquesta massa forestal s’hauria de correspondre amb la seva 
coberta vegetal i el seu ús, de manera que es proposa que la peça actualment 
classificada com a espai lliure (clau 6) sigui classificat com a clau 27, sòl 
forestal. 
 
3. El pla preveu una àrea classificada com a equipament (Clau 7), aquesta àrea es 
troba al N del vial executat. Aquest vial hauria d’actuar com a límit i frontera 
“física” de la trama a urbanitzar, per temes de funcionalitat ecològica de l’àmbit i 
per prevenció de riscos (incendis). La previsió d’un equipament sobre aquesta peça 
en comptes de la seva classificació com a sòl forestal trenca la funcionalitat del vial 
com a barrera física. 
En aquest mateix sentit, i com a prova de l’ús i la coberta vegetal de l’àmbit previst 
com a equipament, aquest ha estat sotmès a una acció de reforestació a través d’un 
conveni amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). Aquest conveni és 
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vigent i determina que l’ús forestal serà exclusiu fins a l’exhauriment de l’esmentat 
conveni. 

 

 
 

4. El pla no contempla el reconeixement del camí de Can Marcet, aquest element 
s’haurà d’incorporar a la proposta per tal de reconèixer aquest itinerari d’interès i la 
seva accessibilitat per a les accions de prevenció i mitigació d’incendis. 
 
5. La secció resultant del nou vial, ja executat (secció F-F’), mostra uns talussos de 
pendent fort, que no podran ser revegetats si no es proposen una sèrie de mesures 
correctores. Caldria avaluar la possibilitat de modificar aquestes seccions per 
garantir que els talussos permetin una correcta revegetació i estabilitat. Aquets 
aspecte hauria de ser avaluat a l’ISAP com a significatiu i a incorporar a l’ISA i 
les mesures correctores que se’n derivin. 
 
6. Caldria definir una classificació de sistema hídric als marges dels torrents 
presents a l’àmbit del pla que garanteixin la seva protecció i limitació d’usos, d’acord 
amb la normativa vigent i la seva funcionalitat ecològica. En aquest sentit, és 
destacable la distància entre els marges del torrent i el vial (secció C-C’). 
 
7. El pla no disposa d’informació sobre el creuament del vial proposat sobre el 
torrent de Can Marcet, serà un dels punts claus en l’avaluació a ambiental, de 
manera que l’ISAP n’hauria de destacar l’impacte ambiental previst i les mesures 
que s’hauran d’incorporar per a prevenir i corregir l’impacte. 
 
8. Quant al risc d’inundabilitat, l’ISAP esmenta que l’àmbit no està inclòs en el Pla 
d’INUCAT de l’ACA i que la delimitació geomorfològica no fa preveure problemes 
d’inundabilitat. Caldria detallar aquesta  valoració quantitativament per poder valorar 
la inexistència de risc (diferències de cotes, alçada màxima aigua,etc.). 
 
9. Tot i que l’ISAP identifica el risc d’incendis, no avalua la possible afecció del 
pla sobre aquest risc, així com tampoc sobre l’estabilitat del sòl (creació de 
talussos per les seccions previstes a la vialitat). 
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 3r.- SOTMETRE els esmentats treballs a exposició pública durant el termini de 
QUARANTA-CINC DIES, un cop s’hagin incorporat les determinacions dels informes 
emesos per part del Museu de Sant Cugat i de Medi Ambient esmentades en el punt 
segon anterior, mitjançant edictes a inserir en el Butlletí Oficial de la Província, un diari 
de major circulació, premsa local, tauler d’edictes municipal i mitjans telemàtics, de la 
forma legalment prevista, als efectes que per part de Corporacions, Associacions i 
particulars, es puguin formular suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de 
planejament, en ordre a garantir la participació ciutadana en els processos urbanístics 
de planejament i de gestió. 
 
 4t.- REMETRE simultàniament l’esmentat avanç de planejament juntament amb 
l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar elaborat per part de Mileto Consultors 
Urbanistes, SPL a l’òrgan ambiental de la Generalitat de Catalunya, així com a la 
Secretaria de la Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, als efectes del que determinen l’art. 17 de 
la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació de plans i programes, en relació a l’art. 115.a) 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme i la disposició addicional cinquena de la Llei 6/2009, de 28 d’abril. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Si em permeten faré 
una mica de recordatori d’on venim en aquest punt que portem avui perquè pensem 
que és un punt important per la Ciutat. En data 26 de juliol de 2004 la Generalitat de 
Catalunya va aprovar definitivament la Modificació de Pla General a l’àmbit de Can 
Marcet i els terrenys confrontants al carrer Arnau de Vilanova. Posteriorment, a 
resultes de la convocatòria d’un concurs d’arquitectura per ubicar la seu corporativa 
dels laboratoris farmacèutics que han d’anar-hi ubicats, es va instar una altra 
modificació puntual del mateix Pla General amb l’objectiu d’ajustar la posició dels sòls 
edificables dins la finca de Can Marcet. Hem de recordar que es preservava de 
manera específica la Masia de Can Marcet que ha estat catalogada amb l’objectiu 
que s’hi establís la Fundació dels laboratoris farmacèutics. També després es va 
aprovar el Pla Parcial que va aprovar definitivament la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, en data 25 de gener de 2006 i que es va publicar l’any 2007. Hem tingut 
diverses impugnacions d’aquest planejament i en data 22 de juliol de 2009 s’ha dictat 
sentència que declara la nul·litat de la resolució del Conseller de Política Territorial 
per diversos motius, entre d’altres, d’una banda, per la manca de suficiència de 
l’informe ambiental, d’altra banda, per la necessitat o impossibilitat de qualificar 
d’habitatge dotacional els terrenys d’Arnau de Vilanova atès que amb la Llei de 2002 
-que era amb la que s’estava tramitant el document- encara no regulava aquesta 
possibilitat en els terrenys d’equipaments. Això ho regula després la llei de 2004 i 
d’altres qüestions que la sentència considera. 
 
 Tenint en compte les diferents qüestions, tenint en compte que encara no ha 
acabat el termini de presentació de la cassació i que els equips jurídics estan 
avaluant la possibilitat de presentar cassació al respecte, sí que, però, considerem 
adequat tramitar de nou aquesta modificació de Pla General. Ho considerem adequat 
perquè de l’any que això es va iniciar, que era el 2003-2004, a la data actual han 
modificat normatives i són normatives que són bàsiques per a la implantació 
d’aquests laboratoris farmacèutics a la nostra ciutat. Concretament, quines 
normatives són les que s’han modificat? D’una banda, normatives ambientals. S’ha 
transposat la Directiva Europea, s’exigeix en qualsevol modificació de Pla General un 
informe de ISA preliminar. Estem parlant de que estem transformant uns sòls que són 
27 i 28 en 6b, és a dir, passen aquests sòls de sòl no urbanitzable a sòl urbà, però 
mantinguts amb clau 6b. Això vol dir que, la preservació d’aquests sòls segueix en 
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peu, segueix intacte, però efectivament canvia aquest règim del sòl. Això és un tema 
important que es justifica perfectament amb la ISA preliminar. També modifica com 
deia la qualificació d’habitatge dotacional, perquè amb la llei de 2002 això encara no 
es preveia i en la llei de 2004 ja es preveu la possibilitat que els terrenys d’Arnau de 
Vilanova siguin qualificats d’habitatge dotacional i per tant pugui anar-hi habitatge per 
a joves a la peça de terrenys i per tant, el que fem amb aquest document és mirar de 
sistematitzar molt millor, entenem, també seguint el que ens diu la sentència 
generada, aquesta tramitació. Tramitem per tant el procediment adequat de l’article 
106 del Decret que és el que comporta la informació pública de 45 dies i demanem i 
recavem els informes previstos pel que fa als organismes competents abans de 
procedir a l’aprovació inicial. Per tant, el que els proposaríem avui és aquest 
avançament de planejament amb tots els documents que diu la llei que ha de portar 
aquest avançament i a partir d’aquí el que faríem és immediatament aplegar els 
informes a la Generalitat de Catalunya per a poder en aquest sentit tramitar 
l’aprovació inicial de nou de la Modificació de Pla General al sector de Can Marcet. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Nosaltres 
donarem el vot favorable perquè ja ens assemblava en el seu moment una bona 
operació, el que no entenem és el seu argumentari, o sigui, si assumim que la 
sentència és ferma i comencem un procés nou lògicament ho hem de fer en base a la 
llei que hi ha a l’actualitat. És una obvietat. El que no entenc és que estem pensant si 
fer una cassació però ja comencem un altre procediment urbanístic. Home!, joc crec 
que el que hem de fer és anar per feina, no sigui que se’ns caigui la Masia de Can 
Marcet, perquè al final amb tanta tonteria perdrem la Masia de Can Marcet, i ja 
veurem si podrem fer alguna cosa a Can Cabassa. El problema aquí és que hi ha 
hagut una sentència perquè alguna cosa s’haurà fet malament, dic jo. 
Llastimosament, perquè nosaltres varem votar a favor. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Sí, Sr. Boix, entenc el 
que vostè planteja. Pot semblar incoherent però de fet no ho és. Perquè hi ha molt 
d’interès realment dels laboratoris farmacèutics per implantar-se a la ciutat i per tant, 
com el que vostè ha dit és així, el que hem de fer és anar per feina. Nosaltres si 
entrem en una cassació no sabem, no tenim terminis de quan això es resoldrà i per 
tant anem a un procés que potser per dir-ho d’alguna manera ens pot satisfer d’aquí a 
un, dos anys o tres anys, però realment el que nosaltres volem és l’eficàcia immediata 
i que els laboratoris es puguin implantar al més aviat possible. Per tant, què anem a 
fer? A donar compliment al que diu la sentència, guardant-nos o reservant-nos, que jo 
encara no he dit si la presentaríem, però reservant-nos la possibilitat de presentar 
cassació en cas de que els serveis jurídics així ens ho aconsellin, que són ells al final 
els qui ens aconsellen si fer un tràmit o no. En qualsevol cas, sí que és cert que hi ha 
alguns aspectes que el Tribunal ha considerat que no s’havien tramitat correctament i 
per tant aquests aspectes s’han de complimentar i això és el que pretenem fer amb 
aquesta nova aprovació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per unanimitat dels 24 
membres electius presents). 
 
 21.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 2076/09 SOBRE 
DESIGNACIÓ D’UNA NOVA COMISSIÓ PER A LA FITACIÓ DE L’ÀMBIT 
TERRITORIAL DE L’EMD DE VALLDOREIX DINS DEL TERME MUNICIPAL DE 
SANT CUGAT DEL VALLÈS.  
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 - RATIFICAR en els seus propis termes, contingut i abast, i en allò que sigui de 
menester, la Resolució dictada per l’Alcaldia-Presidència  en data 10.11.09, el tenor 
literal de la qual és: 
 
“ DECRET NÚM.   2.076/09.-   
 
Atès que el Ple municipal en sessió de 24.04.2006 de conformitat amb allò que 
disposa l’article 28.2) del Decret Autonòmic 244/2007, de 6 de novembre, va nomenar 
els representants municipals en la Comissió per a la fitació de l’àmbit territorial de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix dins del terme municipal de 
Sant Cugat del Vallès, tot havent-se format aquesta Comissió segons l’esmentat 
precepte per l’Alcaldia, la Tinència d’Alcaldia de Territori, el Regidor de 
Descentralització i com a tècnic, l’arquitecte director de l’Àmbit de Territori, formant-ne 
part així mateix en el marc de les seves funcions el Secretari General municipal. 
 
Atès que havent-se produït durant la tramitació de l’expedient de delimitació, la 
renovació del Consistori en el corresponent procés d’eleccions municipals, concorre 
el supòsit previs en l’article 28.4) del Decret 244/2007, de 6 de novembre, regulador 
de la constitució i demarcació territorial dels municipis i de les entitats municipals 
descentralitzades amb la correlativa procedència de nomenar una nova comissió a 
través de Decret d’Alcaldia que amb posterioritat haurà d’ésser ratificada pel Ple 
municipal. 
 
Atès d’altra banda, per motius d’agenda institucional la impossibilitat d’assistència 
d’aquesta Alcaldia a la reunió de la Comissió de Delimitació convocada pel propvinent 
dia 10 de novembre actual a les 10:00 hores amb la correlativa necessitat de designa 
d’un altre regidor tenint en compte que la Tinència d’Alcaldia de Territori haurà 
d’actuar en aquest cas en substitució de l’Alcaldia en els termes resultants del vigent 
Cartipàs municipal estructurat a través del Decret núm. 1271/2007, de 27 de juny, en 
relació amb l’article 55 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 (LMC) i article 47.1) del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
En base a l’anterior i en exercici de la competència atribuïda a l’Alcaldia per l’article 
53.1.b) de la LMC en relació amb l’article 21.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local,  
 
RESOLC:  
 
1r.- DESIGNAR a l’empara d’allò que preveu l’article 28.4) del Decret 244/2007, de 6 
de novembre, una nova Comissió per a la fitació de l’àmbit territorial de l’EMD de 
Valldoreix dins del terme municipal de Sant Cugat del Vallès i que subroga a la 
Comissió designada pel Ple municipal en sessió de 24 d’abril de 2006, tot quedant 
integrada la nova Comissió amb la següent composició: 
 
President: Lluís Recoder i Miralles 
 
Vocals:  
 
- Mercè Conesa i Pagès, Tinent d’Alcalde de Territori 
- Cristina Paraira i Beser, Tinent d’Alcalde 
- Joan Giordani i Guiu, arquitecte i Director de l’àmbit de Territori 
 
Secretari: Josep Mª Rigau i Caixés, Secretari General municipal 
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2n.- DISPOSAR la participació de la Tinent d’Alcalde de Territori, Mercè Conesa i 
Pagès en funcions d’Alcalde accidental en la Comissió per a la fitació de l’àmbit 
territorial de l’EMD de Valldoreix dins del terme municipal de Sant Cugat del Vallès en 
aquelles sessions a les quals no pugui assistir-hi l’Alcaldia. 
 
3r.- DESIGNAR supletòriament al Sr. Josep Romero i Tejero, com a Regidor membre 
de la Comissió de delimitació tot circumscrivint-se l’eficàcia del present nomenament 
als únics efectes de participar en les sessions de la Comissió a les que no pugui 
assistir-hi l’Alcaldia. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: És conegut de tots 
els grups municipals que fa temps que s’està treballant per un nou afitament dels 
límits entre l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant 
Cugat. En aquest cas és un tràmit que s’està seguint davant la Direcció General 
d’Administració Local. No ens havíem reunit després de les darreres eleccions, hi 
havia membres de la Comissió que eren antics regidors, regidors que en aquest 
moment ja no estan a la Corporació i per tant, el que cal és actualitzar la Comissió. 
No sé si he dit alguna cosa malament perquè els regidors riuen, però bé, en qualsevol 
cas es tracta de ratificar el Decret d’Alcaldia designant els nous membres que 
negociaran l’afitament amb Valldoreix. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Simplement 
rèiem perquè ja era hora. Ja era hora que comencéssim a treballar aquest tema 
perquè portem molt de temps. Sabem que ara hi ha molts pocs punts de discrepància 
i el que els encoratgem és a que es posin d’acord ben aviat i puguem tenir un 
afitament perquè creiem que beneficiarà a l’EMD i a nosaltres. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (El present punt fou aprovat per unanimitat dels 24 membres electius 
presents). 
 
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 
 22.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS FORMULADES I 
ACORD DEFINITIU DE MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 
2010. 
 
 Dins el termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i 
ordenació de tributs, i de modificació d’ordenances fiscals que hauran de regir a partir 
de l’1 de gener de 2010, s’han presentat al·legacions per les entitats legítimament 
interessades. En concret, s’han presentat les següents: 
 
- Grup Municipal d’ICV-EUiA  
- Grup Municipal del PSC 
- Grup Municipal d’ERC 
 
 Vist l’informe emès per la lletrada assessora jurídica d’Economia que figura 
dins de l’expedient.  
 
 De conformitat amb el que disposa l’article 17.3) del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, s’eleva al Ple municipal la següent proposta: 
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 PRIMER.- DESESTIMAR formalment les al·legacions presentades pels Grups 
Municipals del PSC, ERC i ICV-EUiA, adoptant certs compromisos no vinculats a les 
ordenances fiscals, però sí al pressupost municipal 2010, tal i com queda reflectit en 
l’apartat cinquè d’aquesta proposta. 
 
 SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT per l’exercici de 2010 i següents la 
modificació de les Ordenances que a continuació es relacionen: 
 

NÚM. ORDENANÇA 
 Ordenança fiscal general 
1 Impost sobre béns immobles 
2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

10 Taxa per a l’expedició de documents administratius   
12 Taxa per les llicències urbanístiques 
16 Taxa per la prestació del servei dels mercats municipals 
18 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via 

pública i de terrenys d’ús públic 
 
 TERCER.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’aprovació definitiva 
de les anteriors ordenances fiscals  així com l’articulat de les modificacions de les 
actuals ordenances fiscals aprovades per regir durant l’exercici 2010 i següents 
mentre no es deroguin, de conformitat amb el que estableix l’article 17.4) del Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
 
 QUART.- ADOPTAR ELS COMPROMÍSOS relatius a l’atorgament d’ajuts 
econòmics en el marc de les polítiques municipals de caràcter social: 
 
1.- Incorporar al Pressupost municipal consignació creditícia per la concessió d’ajuts 
econòmics al col·lectiu de la gent gran, vidus/dues i pensionistes que tinguin 
ingressos inferiors a 9.000 €, els quals es beneficiaran d’un ajut per valor del 90% de 
l’import de l’IBI.  
 
 2.- Aplicar un ajut al col·lectiu de les famílies monoparentals calculada en base el 
45% de l’import de l’IBI amb un topall màxim de 400 €. S’entendran famílies 
monoparentals subjectes a aquests ajuts totes aquelles que presentin el carnet que la 
Generalitat expedirà a partir de l’execució del Decret 151/2009, de 29 de setembre, 
de suport a les famílies. 
 
La sol·licitud d’ajut serà a instància de part i s’efectuarà a través de la OAC. 
 
S’efectuarà un pla de comunicació específic per donar coneixement d’aquesta 
mesura i a la vegada s’inclouran la resta de taxes i preus públics que presentin algun 
tipus de bonificació o ajuda per aquest o altres col·lectius. 
 
Es comunicarà la mesura a l’Associació de Famílies Monoparentals de Catalunya. 
 
 CINQUÈ.- DELEGAR a la Junta de Govern Local la competència per establir i 
modificar els preus públics, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del 
reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals. 
 
 SISÈ.- NOTIFICAR aquests acords als interessats als efectes oportuns. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: 
Efectivament és la proposta de resolució de les al·legacions que s’han presentat a les 
Ordenances Fiscals i, per tant, el marc d’ingressos per a l’any 2010 i fet aquest tràmit 
ja quedarien definitivament aprovades aquestes ordenances Fiscals i, per tant, també 
definit el marc d’ingressos que alimentarà la despesa que identificarà el pressupost 
que aviat també aprovarem. Les al·legacions han estat presentades per part del Grup 
municipal d’Iniciativa per Catalunya, pel Grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya i pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. Es desestimen 
formalment totes aquestes al·legacions presentades pels grups municipals adoptant, 
però, certs compromisos no vinculats a les Ordenances Fiscals però sí al Pressupost 
municipal de 2010, tal i com queda reflectit en l’apartat 4t d’aquesta proposta i això 
respon, els hi ho recordo, a l’acord al que varem arribar ERC i el Govern municipal en 
el marc de les Ordenances Fiscals de 2010. I què diuen aquests acords? El que 
defineix exactament el punt 4t del que aprovem avui, que diu textualment: “Adoptar 
els compromisos relatius a l’atorgament d’ajuts econòmics en el marc de les 
polítiques municipals de caràcter social. I m’explico amb el fet que es desestimen les 
al·legacions perquè formalment d’acord amb la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals un ajut d’aquest tipus no pot ser bonificable directament en el marc de l’IBI o 
directament el rebut de l’Impost de Béns Immobles i, per tant, l’acord al que arribem 
és fer-ho a través del que entenem ajuts econòmics, és a dir, transferències 
directament a la persona calculades en base al rebut de l’IBI, concretament. 
 
 El primer d’aquests acords, per tant, és incorporar al Pressupost municipal 
consignació creditícia per la concessió d’ajuts econòmics al col·lectiu de la gent gran, 
vidus, vídues i pensionistes que tinguin ingressos inferiors als 9.000 €, els quals es 
beneficiaran d’un ajut per valor del 90% de l’import de l’IBI. Aquest mateix ajut existia 
ja a l’any en curs, el 2009, però l’incrementem. L’incrementem tant pel que fa als 
ingressos inferiors, que els teníem a 7.000 € aquest any pel 2010 els tindrem als 
9.000 €, per tant, s’incrementa aquest mínim i també s’incrementa la bonificació, en 
aquest cas no és bonificació, repeteixo, és un ajut econòmic però sí que es calcula no 
en base al 50% del rebut de l’IBI sinó al 90% del rebut de l’IBI, o sigui, que és 
pràcticament la totalitat de l’import d’aquest tribut.  
 
 Com a segon punt, aplicar un ajut al col·lectiu de les famílies monoparentals, 
calculada en base al 45% de l’import de l’IBI amb un topall màxim de 400 €. Aquest 
és exactament el mateix tant per cent i el mateix topall que s’aplica a la bonificació 
directa, en aquest cas sí, que s’efectua pel col·lectiu de les famílies nombroses, 
perquè sí que la llei identifica aquest col·lectiu com a bonificable directament en el 
marc de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, no a les famílies monoparentals i, 
per tant, tornem a aplicar aquí la fórmula de l’ajut econòmic directe a aquest col·lectiu. 
S’entendran famílies monoparentals subjectes a aquests ajuts totes aquelles que 
presentin el carnet que la Generalitat expedirà a partir de l’execució del Decret 
151/2009, de 29 de setembre, de suport a les famílies. La sol·licitud d’ajut serà a 
instància de part i s’efectuarà a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, a l’OAC. 
S’efectuarà un pla de comunicació específic per a donar coneixement d’aquesta 
mesura i a la vegada s’inclouran la resta de taxes i preus públics que presentin algun 
tipus de bonificació o ajuda per aquest o altres col·lectius. Es comunicarà la mesura a 
l’Associació de Famílies Monoparentals de Catalunya. Per tant, amb aquests acords 
donem ja aprovació definitiva a aquestes Ordenances Fiscals de 2010 i d’aquest 
acord que ja es va presentar en el seu moment i del que ja varem discutir també en el 
marc de l’aprovació inicial de les pròpies Ordenances. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Grups que volen intervenir? La Sra. Rodriguez té 
la paraula. Digui’m Sr. Villaseñor. 
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 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres en el marc de la Comissió Informativa anterior el nostre grup va sol·licitar 
que es votessin determinades al·legacions presentades per nosaltres, per separat, no 
en conjunt. O jo no hi era o varem quedar que ens dirien quines són aquelles que es 
podrien votar per separat i quines no, perquè hi ha algunes que certament tenen un 
caràcter polític que sí que poden desestimar-se o no per aquesta qüestió i d’altres, 
que segurament sí, com ha dit el Sr. Joly no poden ser subjectes a la Llei de bases i 
podrien anar per subvencions. Jo entenc que aquestes es poden rebutjar directament 
des del punt de vista jurídic però les altres entenem que s’haurien de votar 
separadament. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, d’acord, ja li respondrem en el seu moment, 
ara fem si de cas el torn de portaveus. Té la paraula la Sra. Rodriguez. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
primer lloc ens congratulem de que en la moció aprovada el mes anterior estigui 
incorporada la gratuïtat dels aturats en el servei públic del transport, però bé, per a 
nosaltres aquestes Ordenances suposen un absolut abús fiscal cap a les famílies. 
Som conscients que l’impost de l’IBI és la principal font d’ingressos i de finançament 
dels municipis, però el fet de fer que els santcugatencs paguin entre un 4 i un 10 % 
més del rebut de l’IBI per a l’any vinent resulta un evident atac a les famílies, en allò 
que més mal els fa actualment, que no és cap altra cosa més que la seva economia. 
Volem, per tant, fer al·lusió especial al tracte des d’aquestes Ordenances que es 
dóna a les famílies en general i en particular a les nombroses i també a les 
monoparentals. Des del Partit Popular de Sant Cugat seguim creient que amb la 
família com a base i nucli fonamental de tota societat i per tant, treballar per a elles és 
la nostra màxima prioritat i també ho hauria de ser per tots els que es dediquen a la 
política. L’equip de govern aquest any ha decidit augmentar l’IBI, però també amb un 
topall. Des del Partit Popular, com es va aprovar ja a l’any 2003, el que volíem fer que 
el seu finançament fos fins el 95%. Avui en dia no s’ha pogut aconseguir. En aquell 
moment es va dir que sí que es podria a poc a poc arribar fins el 95%, però 
considerem que igualment arriba aquest topall escadusser, el que no sé, és el que en 
teoria aprovaran vostès avui. Sigui com sigui, la situació actual ens preocupa doncs 
creiem que la política econòmica que s’hauria d’aplicar és la mateixa que fou 
impulsada i practicada pel Partit Popular quan érem govern estatal, que no és una 
altra que fer pagar menys impostos als ciutadans en general sense entrar en els 
casos en particular que aquí ja estan contemplats, diferenciats i/o subvencionats, i és 
per això que per totes aquestes raons el grup municipal Popular votarem en contra de 
l’aprovació d’aquestes Ordenances. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Com ja hem 
anunciat públicament el nostre vot a les Ordenances Fiscals pel 2010 serà afirmatiu. 
Saben també que aquestes Ordenances són fruit del treball conjunt un any més entre 
ERC i CiU en aquesta matèria.  
 
 Aquesta postura encaixa en la lògica d’oposició que fa el nostre grup a Sant 
Cugat: constructiva i transformadora. Donant suport a l’equip de govern quan les 
coses es fan bé i oposant-nos i oferint alternatives quan es fan malament. A més, 
ERC ha demostrat reiteradament la seva capacitat d’incidència i la seva capacitat de 
tirar endavant propostes. Pensem que la millor manera de canviar les coses, amb 
l’objectiu de beneficiar sempre a la ciutadania, és combinar els ideals amb el 
pragmatisme, sabent en cada moment quina passa endavant es pot donar. Dit d’una 
altra manera, l’acció política d’ERC fa que avui, a Sant Cugat, hi hagi coses que són 
realitat i que ahir no ho eren. Hi ha famílies joves, hi ha famílies, joves i pensionistes, 
que segur que han vist com algunes mesures proposades per ERC han millorat i 
milloraran la seva qualitat de vida.  
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 En el cas de les Ordenances Fiscals, la feina d’ERC en els 3 darrers anys en 
que hi hem treballat i hem donat suport han anat encaminades sempre a introduir-hi 
més sensibilitat social. Destaquem per exemple alguns dels acords de l’any passat: 
en primer lloc donàvem suport directe a les vídues i vidus i als pensionistes. 
Subvencionàvem amb el valor del 50% de l’IBI aquelles persones d’aquests 
col·lectius amb ingressos inferiors a 7.000 €. Bonificàvem amb el 50% de l’IBI aquells 
pisos de lloguer de PROMUSA per a joves i gent gran. En benefici dels joves 
aprovàvem la creació d’un carnet jove de Sant Cugat, que malgrat -ho hem de dir- la 
lentitud de l’Àrea de Joventut en posar-lo en marxa, tenim el compromís i esperem 
que així sigui, de l’equip de govern, de que sigui una realitat a principis de l’any 
vinent. El Carnet, com saben, contemplarà descomptes en instal·lacions i activitats 
culturals i esportives i en transport públic. 
 
 Per altra banda, varem aconseguir l’equiparació de les famílies de múltiples i 
les famílies monoparentals a les de nombroses, pel que fa als descomptes en serveis 
municipals adreçats a nens i nenes d’entre 0 i 3 anys. Especialment important ha 
estat per a moltes famílies l’ajut en forma de descompte a l’Escola bressol.  
 
 De cara a l’acord d’enguany volem destacar: primer, que es mantenen totes les 
mesures de l’any passat; segon, que s’amplien els ajuts a les vídues, vidus i 
pensionistes incorporant aquells amb ingressos fins a 9.000 € anuals i amb una 
subvenció per valor ara del 90% de l’IBI; i tercer, per primera vegada es donen ajudes 
de l’IBI a les famílies monoparentals equiparant-les a les nombroses amb una 
subvenció per valor del 45% del rebut i amb un sostre de fins 400 €. En aquest sentit 
volem posar de relleu el paper de la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya, que amb la creació d’un carnet per les famílies 
monoparentals, per fi, ha facilitat la identificació d’aquest col·lectiu davant les 
Administracions i, és clar, davant l’Ajuntament, malgrat, ho hem de dir, les 
resistències que des d’alguns sectors hi ha per reconèixer la diversitat de famílies que 
existeix a la nostra ciutat i a la societat. 
 
 Cert és, però, que moltes d’aquestes mesures, malgrat sorgir en el debat 
d’Ordenances, hauran de quedar reflectides al Pressupost en forma d’ajuts a les 
famílies ja que l’actual Llei espanyola d’hisendes locals no permet que els 
Ajuntaments bonifiquin fiscalment en el marc de les Ordenances a cap col·lectiu, al 
marge de les famílies nombroses. Ens trobem davant un altre atavisme de la 
legislació espanyola construïda des de posicions conservadores i excloents. És per 
això que el nostre Grup parlamentari a Madrid treballa per reformar aquesta llei, per 
fer-la més social i més progressista i per tant, més inclusiva i extensiva en drets. 
 
 Deixi’m acabar dient que el sisè punt del pacte d’Ordenances entre ERC i CiU 
obre la porta a la resta de Grups per tal que s’afegeixin als acords que acabo 
d’exposar i n’hi posin de seus.  
 
 Aquest és l’esperit que inspira la nostra acció política: oberta, no sectària, 
dialogant i amb vocació transformadora. És per això que ens hauria agradat que 
algun grup més s’incorporés a aquestes Ordenances. Des d’ERC entenem que el 
més beneficiós per a la ciutat hauria estat un acord que reflectís la pluralitat 
ideològica present en aquest Ple. Entenem també però, que els partits hem de 
canalitzar les nostres propostes formalment, és a dir, en un marc de negociació i no 
només a través dels mitjans de comunicació. Amb aquesta mateixa filosofia 
afrontarem la negociació del Pressupost de 2010. Moltes gràcies. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Bé, jo 
començaré pel final, pel que ha dit el Sr. Raül Grangé. El partit que jo represento, el 
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meu Grup, saben vostès que també treballem amb responsabilitat, amb voluntat 
d’acord. Què més ens agradaria a nosaltres que sumar-nos a aquest acord! Però 
nosaltres creiem que aquest any sí, aquest any calia un pas més, calia ser valents a 
nivell econòmic i calia ser imaginatius, imaginatius i tenir la voluntat política, tot i que 
la llei d’hisendes locals, com molt bé ha dit vostè, no recull una sèrie d’ajuts que a les 
nostres al·legacions proposem, si hi ha voluntat política es poden fer, igual que es fa 
les bonificacions o els ajuts a les famílies monoparentals, que gràcies a un Decret del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, un govern d’esquerres i catalanista s’ha pogut 
dur a terme. Dit això, per què dic jo que havíem de ser valents, donar un pas més 
endavant i ser imaginatius? Creiem que la situació actual és una situació que cal 
mesures excepcionals en un moment de crisi brutal. I en aquest sentit Iniciativa el que 
ha fet amb aquestes cinc al·legacions, menys una que és baixar el tipus de gravamen 
per a intentar disminuir l’impacte de la pujada del rebut de l’IBI, aquestes altres quatre 
al·legacions van íntimament relacionades amb el nivell de renda de la ciutadania. 
Això vol dir, que qui no pot pagar, doncs que pagui menys i qui pot pagar que pagui. 
No poden haver-hi ajuts universals només per l’únic fet de tenir una condició familiar 
X. No només familiar, les persones. Abans la Sra. Rodríguez deia: jo treballo per les 
famílies. Jo li respecto, però jo treballo per a la ciutadania. És igual la forma que 
tingui, familiar, no familiar, persones al final, perquè a ells també se’ls girà rebuts. 
Nosaltres proposàvem en aquest sentit: 1) baixar el tipus de gravamen, com ja he dit; 
2) fer una subvenció, un ajut general a totes les famílies amb ingressos baixos, del 
30% del rebut de l’IBI. Amb ingressos baixos, amb ingressos inferiors a 18.000 € 
anuals. Vostès saben que Sant Cugat és una ciutat que és com és i que una família 
amb 18.000 € anuals ho pot passar molt malament. La segona al·legació era introduir 
també els criteris de renda a les bonificacions de famílies nombroses: hi ha moltes 
famílies que són nombroses però evidentment poden pagar el rebut. Amb aquestes 
bonificacions el tema fonamental i el tema paradoxal és que té més bonificació qui 
més té. És a dir, el topall és de 400 €. Per tenir el topall de 400 € has de tenir un rebut 
de 800 €. Vuit-cents euros d’IBI, Déu ni do, el rebut d’IBI. Introduírem dos tipus de 
bonificacions: una del 90% del rebut de l’IBI a famílies nombroses amb menys de 
24.000 euros anuals d’ingressos i un altre del 45% per a famílies que tinguessin 
ingressos inferiors a 30.000 euros. La següent era augmentar la fita aconseguida per 
ERC en els vidus i vídues, enlloc de ser 9.000 € anuals que arribés a 12.000 euros. 
Pensin que 12.000 euros anuals són 1.000 euros al mes. Bé, 9000 euros jo considero 
que s’ha de ser pobre de solemnitat per agafar-te a aquesta ajuda que recullen 
aquestes ordenances. I igualment amb les famílies monoparentals: també recollir els 
mateixos criteris de renda que recollim amb les famílies nombroses. 
 
 Voldria acabar, en primer lloc agrair el bon ambient de treball a la Comissió 
Informativa, agrair el marc de diàleg que s’ha establert entre l’equip de govern i 
aquest que parla, que gràcies a aquest diàleg varem assolir un acord dels preus en el 
transport públic per gent aturada que ha esgotat el subsidi d’atur, però malgrat tot 
això creiem que aquest any cal donar un pas més, ser valents, ser imaginatius i que 
aquestes Ordenances Fiscals evidentment es queden curtes. Per això no donarem 
suport a aquestes Ordenances Fiscals.  
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Començaré per la darrera intervenció del company d’ERC. Home jo crec que si algú 
presenta una dotzena d’esmenes i es voten en contra o si no s’admeten, el fet de 
votar en contra de les al·legacions no vol dir que un sigui deconstructiu, 
antitransformador o sectari, crec jo. Simplement un vot en contra d’una al·legació, 
d’alguna proposta perquè no s’accepten les al·legacions que es porten a terme, que 
jo crec que la majoria són absolutament assumibles i lògiques. En qualsevol cas 
també agafaré coses positives de la seva declaració. Jo crec que és molt important 
que des del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, 
per si ens oblidem, Govern d’esquerres, s’ha fet un bon Decret, per tant crec que molt 
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interessant que té una bona entrada d’aplicació de la manera que vostès ho han fet o 
han proposat aquí. Per tant, creiem que és positiu que monoparentals i nombroses 
finalment puguin tenir un camí interessant. El tema de les vídues ja li vaig dir l’any 
passat, ens va agradar molt que ens copiés l’al·legació de 2007. Per tant, al menys 
amb vostès aquesta al·legació sembla que tira endavant i per tant s’ha anat millorant i 
per tant li donem un suport clar i si l’haguéssim de votar la votaríem també 
positivament per separat. 
 
 D’altra banda ja passarem a Convergència i Unió, perquè nosaltres entenem 
que aquestes són les al·legacions, encara que sigui per nombre, de regidors de CiU i 
creiem que no hi ha hagut un canvi excessiu en les seves aportacions. Les nostres 
esmenes o al·legacions es fonamentaven en tres eixos: el primer era l’IBI, i en 
parlarem al final si els hi sembla bé, el segon són una sèrie de bonificacions que 
anaven relacionades amb la renda, amb la compra d’habitatges, amb un escalat tipus 
rendes on hi hauria una sèrie de bonificacions que evidentment políticament podien 
haver estat uns ajuts en la mateixa línia que l’acord de les vídues. L’altre és també 
d’incentiu a un transport més ecològic amb uns descomptes en l’Impost de Vehicles, 
per aquells vehicles que fan menys de 100 grams de CO2, en la línia del que és però 
aprofundint una mica, en cotxes elèctrics sobretot. L’altre era un tema de mobilitat 
també amb uns petits descomptes. No hi entraré molt, jo crec que és important aquí 
la dels joves, la que demanàvem un descompte en l’IBI per aquells joves que 
accedeixin a un habitatge tant si fos de promoció pública, de PROMUSA, com de 
promoció privada, evidentment relacionat amb la renda. 
 
 L’altre és el preu públic. Avui no estem aprovant preus públics, com és evident, 
però sí que poden haver-hi temes que poden condicionar el vot d’un partit. Aquest 
n’era un. Nosaltres n’hem posat dos: un que és un clàssic, que a més parlant amb la 
gent/usuaris dels equipaments esportius és que pugui haver un carnet de piscina, o 
sigui que aquell que va a la piscina -pot semblar una cosa molt petita- no s’hagi de 
treure el carnet, la mensualitat del conjunt de l’equipament; i l’altre, un fet que 
segurament pot ser marginal però que algú que es casi a Sant Cugat ho faci en una 
saleta petita o en qualsevol lloc que sigui un tràmit, no hagi de pagar si s’ha 
empadronat a Sant Cugat, pocs municipis n’hi ha, si es aquí, si és a la tarda, si és 
amb flors, evidentment tot això s’ha de recollir. Però creiem que el tràmit d’un 
casament com a tràmit administratiu hauria de ser gratuït per aquells empadronats a 
Sant Cugat, com a mínim un de la parella, que són parelles. 
 
 Tiraré cap a l’IBI, no, no de moment la gent no es pot casar sola, sigui la 
tendència sexual que sigui. L’IBI, el 2004 el nostre IBI va pujar l’11%, el 2005 un 8%, 
el 2006 i 2007 -2007 any d’eleccions of course, per suposat- es va limitar a un 3,5%, 
un topall. Un topall que en la línia que comentava el company beneficiava a aquelles 
unitats familiars o aquelles cases que tenien un IBI més gran. No és el mateix que hi 
hagi un topall de 3,5 en un pis de 400 euros d’IBI que en un de 1000, no és el mateix 
quant a la recaptació, és evident. L’any passat el 57% dels ciutadans i tots nosaltres, 
o el 57% dels que estem aquí, varem pagar més d’IBI. Aquest any el nostre rebut 
d’IBI es proposa que pugi un 8%. El nostre rebut de l’IBI es proposa que pugi un 8% i 
per tant, aquesta és una de les al·legacions, crec que important, que nosaltres hem 
fet igual que el Grup d’ICV. Nosaltres el que hem fixat és que hi hagi una pujada 
limitada a l’1,5% de l’IBI; 1,5, certament, algú podria dir, home l’IPC està al zero per 
tant per què no l’heu congelada?, perquè enteníem que part de les bonificacions que 
posàvem a les nostres al·legacions haurien de servir també per intentar pagar 
aquestes situacions. Per tant, aquesta era una de les nostres al·legacions de caire 
econòmic, i per tant, amb aquest tema vull agrair l’exposició que va realitzar el Sr. 
Joly, Tinent d’Alcalde d’Economia en l’anterior Ple municipal on va quedar clar com 
ho va explicar ell, jo crec que ho va explicar perfectament, com es realitza un rebut de 
l’IBI i quines són les capacitats municipals per pujar mitjançant un coeficient o per 
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baixar, per corregir IPC’s a l’alça, si estiguéssim en un punt d’esgotament de la revisió 
cadastral, per pujar perquè hi hagués un IPC o per baixar si hi ha una aplicació del 
10% de la revisió cadastral. A grans trets aquestes són les nostres al·legacions, caire 
econòmic, caire social lligat a la renda, i evidentment també temes de preus públics. 
Reitero Sr. Alcalde la demanda d’aquelles al·legacions que siguin de caire polític, per 
exemple la de rebaixar el coeficient, siguin votades per separat. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Només 
breument per reafirmar i donar ple suport a les paraules que ha expressat ERC, en 
part també a en Joan Calderón d’Iniciativa perquè sí que és cert que hem fet un 
treball seriós, rigorós, des de ja fa temps en totes les temàtiques referents a l’àmbit 
d’Economia i que jo crec que donen els seus fruits, perquè al final a més el tema de 
reconeixement de les monoparentals no ha estat una cosa tampoc fruit d’un dia per 
l’altre, sinó que ha estat també fruit d’un històric en el qual nosaltres, l’equip de 
govern, també plantejava certes discrepàncies des d’un punt de vista de definició del 
concepte de família monoparental on enteníem que aquesta responsabilitat no podia 
cabre només des d’una vessant d’un ens local sinó que aquí necessitàvem també un 
compromís ferm i directe de les responsabilitats del propi Govern de la Generalitat de 
Catalunya i quan això ha arribat i ha estat una realitat i hi ha hagut un Decret que un 
cop posat sobre la taula doncs hem entès també conjuntament un treball molt 
transversal amb l’àrea de Serveis Socials que en fa una anàlisi a fons i que 
conjuntament amb Economia arribem a la conclusió que aquest tipus de famílies se 
l’ha d’ajudar perquè està en una situació de dificultat i per tant cal prendre mesures al 
respecte i no n’hem tingut cap problemàtica. Com això el tema de la gent gran o altres 
qüestions. Jo crec que estem donant compliment real als dos eixos fonamentals que 
són, fer polítiques que prioritzin tot allò que des del món local podem fer per generar 
l’entorn idoni perquè es produeixi la reactivació econòmica. Una reactivació 
econòmica sense la qual no podrem pagar cap tipus de funció social en el futur, i 
segona funció social, dotar fons per atendre a aquells que més ho necessitin. El que 
sí em sorprèn de totes maneres, Sr. Calderon i això ho dic més directament a vostès 
perquè a diferència del Partit dels Socialistes de Catalunya que des d’un principi sí 
que s’han mostrat més reticents a qualsevol tipus d’acord, vostès venim d’un acord 
previ d’aquest any i hi ha hagut una predisposició, home a mi m’ha sorprès que hem 
fet un esforç molt important en tots els temes que vostès històricament han posat 
també sobre la taula i les monoparentals és un i clar. Ara vostè diu: és el moment per 
ser valents i ser imaginatius. Jo crec que  el pas endavant que hem fet amb aquestes 
Ordenances i amb aquests pressupostos també fins i tot amb aquestes dotacions de 
700.000 euros fons de contingència que es repeteixen també any darrera any i que 
ho lligo amb els ingressos perquè per aquí aleshores comentàvem, home el tema de 
l’IBI, no, ja en poden parlar de l’IBI si vol però al final “al tanto” perquè tot això és el 
marc d’ingressos, un marc d’ingressos que està patint molt i després el que no podem 
fer és anar demanant diners per algun tipus de despesa i negar-nos per preocupar-
nos per la vessant de l’ingrés. Per tant aquí hi ha un equilibri important a mantenir, 
però jo m’ensumo que vostès s’han vist més forçats per unes altres qüestions que 
responen més a lògica de partit, que escolti és perfectament legítim, que no pel que 
realment estem posant sobre la taula d’ajuda a les monoparentals. I ara escenifiquen 
el fet de “posi topalls”. Bé, posi topalls no, de vinculi-ho a renda. Bé, jo tinc aquesta 
sensació, permeti’m que li digui així, que després de la feina i d’aquest apropament al 
que és realment una problemàtica social i el voler atendre-la doncs no ha estat 
degudament analitzada o s’ha volgut, o aquella sensació de dir si no hagués estat 
això haguessin tret una altra cosa. Aquesta és la percepció que en tenim, és a dir, 
que si no hagués estat el tema renda hagués estat una altra temàtica. De totes 
maneres crec que hem estat bastant a prop i jo l’insto a que seguim treballant en la 
mateixa línia. Nosaltres si més no ho estem fent i com veu tot el tema que vostès ens 
proposen de polítiques socials en som també molt sensibles. 
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 I pel tema de l’IBI que plantejava, el Sr. Ferran Villaseñor, doncs comentar-li 
això mateix que ja he dit, que sobretot una de les qüestions que ens preocupa més és 
mantenir aquest equilibri que no ens porti en cap cas a una situació de dèficit que 
entenem que seria una situació molt perjudicial, que ens preocupa molt el tema dels 
tributs i jo crec que això és una qüestió que hem vingut demostrant i clarament que no 
és cert tal i com ho explica aquesta pujada, perquè no és una pujada uniforme, que 
com sap molt bé tot això respon a que existeix una cosa que es diu revisió cadastral, 
que no ens hem inventat nosaltres, que això funciona així en aquest país, i que el que 
sí que fem és un esforç important que és baixar el tipus impositiu de l’IBI. Perquè miri, 
el més fàcil per equilibrar unes balances municipals que estan patint molt per la 
vessant de l’ingrés, sobretot amb allò relacionat amb la construcció seria miri jo ja no 
li diré pujar el tipus impositiu, però mantenir-lo, per què no? El que passa és que 
podem baixar el tipus impositiu fins allà on no posem en risc la situació de l’economia 
municipal que és una situació molt dificultosa, ja la coneixen vostès prou bé, que 
venim d’uns ingressos relacionats amb la construcció, amb els ICIO’s, impostos de 
construccions i obres, plusvàlues, etc. d’aproximadament uns 14 milions d’euros o 
quinze fins i tot si sumem plusvàlues, quinze o setze, i que ara ens situem a 3, 4 
milions d’euros, és adir, una caiguda espectacular, que jo crec que és molt a dia 
d’avui -i això ho repetiré moltes vegades-, és mot a dia d’avui que puguem parlar d’un 
municipi que havent patit aquesta caiguda d’aquests ingressos no caigui en dèficit. I 
això per què és? Per un exercici molt rigorós de constricció de la despesa en els 
moments on sí que hi havia un ingrés fort. I això a dia d’avui sí que ens agradaria 
poder seguir, no diré pal·liant, però sí diguéssim estrenyent l’efecte que produeix una 
revisió cadastral. Però també em pregunto, realment actuaríem bé si traguéssim tot el 
contingut del que implica una revisió cadastral? Vostès moltes vegades quan diuen 
filtrem per renda, el Cadastre busca això, és a dir, pagues un tant per cent sobre un 
import que no és igual per a tothom, unes propietats tenen un preu i unes altres en 
tenen un altre. I que aquestes propietats es revaloritzen en el temps o s’ha de produir 
una revisió d’aquell valor, és a dir, el valor que es revisa cada 10 anys i aquest 
exercici s’efectua regularment i per una qüestió de dret a llei perquè ha de ser així. 
Això té uns efectes, evidentment. És com aquell que paga l’impost l’IRPF, tu pagues 
el tant per cent que et pertoca d’acord amb la taula, però escolta acabaràs pagant 
més impostos en funció del que tu tinguis més de renda en aquell any. Bé, l’IBI, jo no 
sé si és més afortunat, no entraré en el debat, de si és afortunat o no és afortunat, 
però funciona així, aleshores no sé fins a quin punt també ens hem de dedicar des 
dels ens locals a desactivar això que comporten les revisions cadastrals, les revisions 
d’aquests preus. 
 
 I finalment, ja per acabar, el tema que em planteja el Sr. Villaseñor de les 
votacions separades, jo sincerament sí que recordo el que va comentar a la Comissió 
Informativa, però no el vaig entendre bé i li demano disculpes però jo no vaig 
entendre que el que estigués demanant és la votació separada de les al·legacions. 
Això no ho hem fet mai i el que sí que fins i tot jo crec que a nivell normatiu la llei 
possibilita és la votació separada de l’Ordenança si s’escau, de l’Ordenança de l’IBI, o 
de la que vulgui, però de la votació separada de les al·legacions això no ho hem fet 
mai i jo el que em va semblar entendre-li a vostè és que l’any passat varem 
discriminar el tractament d’aquelles al·legacions que enteníem formals i correctes des 
d’un punt de vista jurídic d’aquelles que no ho eren, i que això ho distingís. Jo no ho 
vaig entendre així. En qualsevol cas no sé si passa per mi el fet de decidir o no, jo no 
faria la votació separada de les al·legacions, no ho hem fet mai i crec que és un 
exercici que no sé fins a quin punt l’hem de fer.   
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sr. 
Joly a la propera Comissió Informativa de tot cor li agraeixo, si té algun dubte en 
alguna de les meves intervencions li repetiré amb molt de gust. Li repeteixo el que 
vaig dir: hi ha dotze al·legacions. Les al·legacions s’han d’acceptar o rebutjar i el que 
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simplement dic és això que s’acceptin i rebutgin i aquelles que siguin acceptades 
s’incorporaran a la ponència de les Ordenances Fiscals i aquelles que no, no. I per 
tant, voldria demanar l’empara del Secretari sobre si aquesta possibilitat és viable, 
cosa que sí que ha estat perquè ja s’ha fer en altres anys, però el Sr. Secretari, perdó 
vostè ho ha de fer, demanar al Sr. Alcalde que demani al Sr. Secretari que ... 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Però Sr. Villaseñor què és el que demana 
exactament, que les seves al·legacions, les de vostè, es votin separadament?  
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: La 
dels altres grups suposo que si ells ho volen també ho voldran realitzar o no, però 
això és competència dels altres grups, jo no puc parlar pels altres grups com pot 
entendre. Jo demano les meves, clarament. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ara li preguntarem al Sr. Secretari General si 
això es pot fer, però permeti’m que li digui és una mica estrany això que em demana. 
Perquè normalment jo suposo que vostè votarà a favor de totes les seves 
al·legacions. Aleshores normalment el que s’acostuma a demanar és la votació 
separada d’alguna proposta d’un altre grup perquè no s’està d’acord amb la totalitat 
de les propostes, en aquest cas al·legacions, però s’està d’acord amb alguna en 
concret. No, ja m’imagino el que vostè vol. Ara li preguntarem al Sr. Secretari 
General. Sr. Secretari si ens pot il·lustrar si us plau. 
 
 . SECRETARI GENERAL: No hi ha cap problema amb la votació separada, en 
definitiva les al·legacions votades per separat equival cada al·legació a una esmena 
perquè en definitiva les al·legacions proposen modificacions. Seria el mateix 
tractament que una esmena i crec recordar que hi ha precedents que s’han votat 
esmenes per separat a les Ordenances Fiscals. En definitiva que les al·legacions són 
assimilables a esmenes. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Villaseñor, i quines al·legacions en concret 
vol que es votin separadament? 
  
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Home 
perquè no ens estarem aquí fins a la una, la primera, sobre el coeficient de l’IBI. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La primera al·legació vol vostè que es voti 
separadament?. D’acord, doncs votarem separadament aquesta al·legació i després 
votarem la proposta global, d’acord? Molt bé, doncs en primer lloc votarem l’al·legació 
primera del Grup municipal Socialista, segons ens ha manifestat el Sr. Villaseñor. 
 

TORN DE VOTACIÓ (primera al·legació grup municipal Socialista) 
 
Vots a favor:       8 (PSC, ICV-EUiA i PP) 
Vots en contra: 15 (CiU i ERC) 
Abstencions:       1 (Sr. Vázquez-Dodero) 
 

TORN DE VOTACIÓ (proposta de resolució d’al·legacions) 
 
Vots a favor:     15 (CiU i ERC) 
Vots en contra:   8 (PSC, ICV-EUiA i PP) 
Abstencions:       1 (Sr. Vázquez-Dodero) 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Villaseñor vostè em demana la paraula per 
explicar la seva votació, en quin punt? 
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 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí Sr. 
Alcalde, li demano explicació per explicar el vot de l’esmena votada sobre el conjunt 
de les al·legacions presentades per vostè. 
  
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA:  Vostè sap que es pot fer ús del torn de 
portaveus, o es pot fer ús del torn d’explicació de vot. Però no els dos. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, el 
que passa és que com que no ho he pogut fer al principi perquè no s’havien 
discriminat les votacions, ho he de fer després, si vostè m’ho concedeix. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Miri, sap què, li dono la paraula perquè sinó ens 
estarem discutint molta estona. 
   
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Segurament sí que ens estaríem discutint, però és molt breu. Sr. Alcalde, en aquesta 
esmena vull agrair el suport dels Grups que han votat a favor. El que votàvem en 
aquella esmena és la reducció de l’augment global de l’IBI del 8% i deixar-lo en 
l’1,5%. Gràcies a tothom. 
 
Serveis Interns i Innovació 
 
 23.- 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. 
 
 Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès està treballant en l’aprovació 
de la seva Relació de Llocs de Treball que, d’acord amb l’article 29 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les 
entitats locals, constitueix l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que 
pertanyen a una entitat local i inclou la totalitat dels existents a l’organització, bé es 
tracti de funcionaris com de personal eventual i laboral.  
 
 Atès que la Relació de Llocs de Treball constitueix l’instrument bàsic per definir 
l’estructura retributiva dels llocs de treball, de forma equitativa i coherent a partir d’un 
procés de valoració objectiu i estandaritzat. 
 
 Atès que en el marc del projecte de confecció de la Relació de Llocs de Treball 
encara no s’ha assolit un acord general relatiu a l’estructura retributiva de la totalitat 
de llocs de treball que conformen l’estructura de gestió de l’Ajuntament i, per tant, 
encara no s’ha pogut aprovar l’esmentat instrument d’ordenació dels llocs de treball. 
 
 Atès l’acord que assolí la Comissió de Seguiment de la Relació de Llocs de 
Treball en la seva reunió de 19 de març de 2007, consignat per escrit, que preveia la 
necessitat d’actualitzar les retribucions dels llocs de treball reservats a tècnics/ques 
superiors per tal d’ajustar-la efectivament al valor del seu contingut funcional, bé fos 
mitjançant l’aprovació de la mateixa Relació de Llocs de Treball o bé amb caràcter 
previ, en el supòsit que l’aprovació d’aquest instrument es demorés més enllà del 
darrer trimestre de 2007. 
 
 Atès que ha conclòs el termini establert i cal procedir a complir el compromís 
d’actualització retributiva assumit el 19 de març de 2007. 
 
 Atès que el col·lectiu de persones que ocupen un lloc de treball reservat a 
tècnics/ques superiors amb plaça plantilla de l’Ajuntament ha manifestat, mitjançant la 
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signatura de l’Acord de revisió retributiva dels llocs de treball de l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès reservats a tècnics/ques superiors, la seva conformitat amb 
l’actualització retributiva proposada per l’Ajuntament, coherent amb la valoració dels 
llocs de treball efectuada en el marc del projecte d’elaboració de la Relació de Llocs 
de Treball, i  
 
 Vist l’informe emès per l’Àmbit de Serveis Interns i Innovació, es proposa al Ple 
d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
 1r.- APROVAR una nova estructura retributiva dels llocs de treball de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès vinculats a places de plantilla de tècnic/a 
superior (A1) i que no comporten l’exercici de comandament formal d’una unitat 
organitzativa de l’organigrama, conforme els criteris i els imports que es detallen: 
 
• Tècnics/ques superiors 1. Nivell de complement de destinació proposat: 24. Nova 

retribució bruta anual en 14 pagues (any 2009): 44.102,46 € 
• Tècnics/ques superiors 2. Nivell de complement de destinació proposat: 24. Nova 

retribució bruta anual en 14 pagues (any 2009): 42.160,56 € 
• Tècnics/ques superiors 3. Nivell de complement de destinació proposat: 22. Nova 

retribució bruta anual en 14 pagues (any 2009): 40.752,05 € 
• Tècnics/ques superiors 4. Nivell de complement de destinació proposat: 22. Nova 

retribució bruta anual en 14 pagues (any 2009): 38.810,14 € 
 
 

 Denominació lloc de treball (segons 
projecte RLT) 

Adscripció orgànica (segons 
organigrama actual) 

Codi 
plaça 

associad
a 

Tècnics  
superiors 1 
(Nivell CD: 
24) 

Arquitecte/a d'obres i projectes (A1) Gerència 828 
Arquitecte/a de planejament i gestió 
urbanística (A1) Àmbit de Territori 150 

Psicòleg/oga (A1) Àmbit de Polítiques Socials 808 
Psicòleg/oga d'atenció a la dona (A1) Àmbit de Polítiques Socials 231 
Tècnic en planificació i 
desenvolupament de RRHH (A1) 

Àmbit de Serveis Interns i 
Innovació 591 

Tècnics 
 superiors 2 
(Nivell CD: 
24) 

Tècnic/a de serveis urbans (A1) Àmbit de Serveis Urbans 54 
Tècnic/a de salut pública (A1) Àmbit de Polítiques Socials 244 
Arquitecte/a de disciplina urbanística 
(A1) Àmbit de Territori 165 

Arquitecte/a de llicències d'obres (A1) Àmbit de Territori 166, 544, 
1057 

Tècnic/a de medi ambient (A1) Àmbit de Territori 715 

Tècnics  
superiors 3 
(Nivell CD: 
22) 

Tècnic/a de control de vectors 
ambientals (A1) Àmbit de Territori 192 

Tècnic/a de premsa (A1) Gerència 872, 790 
Tècnic/a de suport jurídic de territori 
(A1) Àmbit de Territori 552 

Tècnic/a d'esports (A1) Àmbit de Cultura, Esports, 
Educació i Joventut 655 

Tècnics 
superiors 4 

Tècnic/a de participació ciutadana 
(A1) Gerència 883 
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(Nivell CD: 
22) 

Tècnic/a de suport jurídic de llicències 
d'obres (A1) Àmbit de Territori 1028 

Tècnic/a en sistemes d'informació 
geogràfica (A1) 

Àmbit de Serveis Interns i 
Innovació 329 

Tècnic/a de museu (A1) Àmbit de Cultura, Esports, 
Educació i Joventut 744 

Tècnic/a de planificació i 
infraestructures (A1) Àmbit de Serveis Urbans 941 

Tècnic/a d'educació (A1) Àmbit de Cultura, Esports, 
Educació i Joventut 204 

Tècnic/a d'ocupació (A1) Àmbit d’Economia i Planificació 
Estratègica 108, 525 

Tècnic/a de sistema de gestió 
ambiental (A1) Àmbit de Territori 1056 

Tècnic/a de telecomunicacions (A1) Àmbit de Serveis Interns i 
Innovació 1050 

Tècnic/a de comptabilitat (A1) Àmbit d’Economia i Panificació 
Estratègica 1055 

 
 La data d’efectivitat de l’actualització retributiva es retrotrau a l’1 de gener de 
2008. Per a la determinació dels imports pendents d’abonar corresponents a l’any 
2008 es prendran com a referència les retribucions brutes anuals en 14 pagues 
detallades anteriorment, però ajustades a imports de 2008 segons el diferencial de 
l’índex d’increment retributiu experimentat entre els anys 2008 i 2009. 

 
 2n.- TRASLLADAR aquest acord als Àmbits de Serveis Interns i Innovació i 
d’Economia i Planificació estratègica, aquest últim per a la quantificació econòmica 
que comporta. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ: Aquest 
és un assumpte que de fet ve de l’anterior mandat, de l’anterior equip de govern, amb 
el que va ser la negociació del Conveni Col·lectiu amb els treballadors de la casa i en 
el qual en les posteriors comissions de seguiment, concretament en una que es va fer 
el 19 de març de 2007 va haver-hi un acord on es preveia la necessitat d’actualitzar 
les retribucions dels llocs de treball reservats a Tècnics Superiors per tal d’ajustar-ho 
efectivament al valor del seu contingut funcional. També es deia que això s’intentaria 
incloure-ho dins del marc de la RLT, que és la Relació de Llocs de Treball, però en el 
cas específic dels tècnics superiors es deia en aquest acord que s’hauria d’aprovar 
abans de finalitzar el 2007 si era possible, i si era possible millor fer-ho dins del marc 
de la RLT. Com que amb la negociació que estem portant a terme per la RLT de 
moment està encallada ens ha semblat convenient per part d’aquest equip de govern 
de portar avui a aprovació el següent acord i que és aprovar una nova estructura 
retributiva dels llocs de treball de l’Ajuntament de Sant Cugat vinculats a places de 
plantilla de tècnics superiors A1 i que no comportin l’exercici de comandament formal 
d’una entitat organitzativa de l’organigrama. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo 
crec que els tècnics superiors van ser vius i van posar la clàusula perquè sinó es 
quedaven sense. En qualsevol els felicitem per la clàusula de que no es realitzés la 
RLT, la Relació de Llocs de Treball. Ens felicitem per la solució final tot i que els 
encoratgem a que no passi com el ROM i que la RLT tiri endavant al més aviat 
possible, no sense tenir en compte que per formalitzar un pacte “sindicats/empresa”, 
entre cometes, calen dues parts. 
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 D’altra banda, el nostre Grup s’abstindrà en aquest apartat com fem 
habitualment en temes de recursos humans i en el meu cas no participaré en la 
votació segons l’article 76 de la Llei 7/1985, reguladora de bases i règim local. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     14 (CiU i PP) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:     10 (PSC *, ICV-EUiA, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
 
(*) Abstenció del Regidor Sr. Villaseñor en els termes de l’art. 76 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 24.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Planteja 
en ordre successiu les següents qüestions: 
 
CAMPANYA SOBRE LA PREVENCIÓ D’EMBARASSOS NO DESITJATS I 
MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL ENTRE ADOLESCENTS DE SANT 
CUGAT: Una pregunta sobre salut. Només volia saber en quin punt està la campanya 
sobre la prevenció d’embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual entre 
adolescents de Sant Cugat que varem aprovar al Ple de 16 de març, ara fa avui 
exactament 8 mesos i no en sabem res. Només en quin estat està. 
 
DIES DE LLIURE ELECCIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS: I el segon prec sobre 
educació; volia dir que a Sant Cugat moltes famílies treballen a diferents pobles i 
ciutats dels voltants i això fa que per les famílies sigui difícil compartir i gaudir de les 
festes locals els mateixos dies.  
 
A més d’aquesta situació, de difícil solució s’afegeix una altra i és la següent: hi ha 
cursos escolars com aquest en que no tots els centres educatius trien els mateixos 
dies de lliure elecció. Poden fer-ho i estan en el seu dret, però segurament no és la 
millor situació per a les famílies. Demano a la Regidoria d’Educació que de cara al 
proper curs faci de mediador amb suficient antelació per fer el possible per arribar a 
unes dates festives comunes per tota la comunitat educativa. Moltes famílies ho 
agrairien. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. FORTUNY 
(RESPOSTA):  
 
CAMPANYA SOBRE LA PREVENCIÓ D’EMBARASSOS NO DESITJATS I 
MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL ENTRE ADOLESCENTS DE SANT 
CUGAT: Sra. Gorina, a la propera Comissió Informativa ho posarem com a punt de 
l’Ordre del Dia per a donar resposta a la seva pregunta. 
 
 . REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, SRA. SALAT (RESPOSTA):  
 
DIES DE LLIURE ELECCIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS: Tot i que entenc que no 
és una pregunta sí que volia comentar per aclarir-ho que els dies de lliure disposició 
s’acorden dins de l’espai del Consell Escolar municipal, que tenim per costum arribar 
a un acord, però que enguany havia una divergència entre les necessitats de l’Escola 
Infantil i Primària i la de Secundària, que per primera vegada han optat i consensuat 
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en no fer coincidir aquestes festes locals, hem fet de mediador però en qualsevol cas 
tenen el dret -i així varem estar parlant amb el Departament d’Educació- d’escollir les 
festes que vulguin i per tant acceptem plenament la seva decisió. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 
PRESSUPOSTOS DE 2004 I 2005: Nosaltres l’altre dia vam ser preguntats per la 
Ràdio municipal per la nostra opinió sobre els premis a la transparència que han 
rebut, com a Ajuntament més transparent d’Espanya. Jo vaig fer una afirmació i crec 
que és certa, i espero que ho sigui, que aquest premi és una bona notícia per a 
l’oposició, perquè pensem que a partir d’ara les nostres demandes hauran de ser 
contestades, perquè tenen la pressió al davant molt més forta. Aquest premi, jo crec 
que els obliga. Per tant, en un ajuntament que té anul·lats els Pressupostos de 2004 i 
2005, haver rebut sentència judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
que entre altres coses en la sentència, ho sé perquè bona part de la sentència són 
les nostres al·legacions que havíem presentat al Pressupost i que vostè ho sap Sr. 
Joly, recull perfectament el jutge en dir que el pressupost d’inversions no queda clar 
en el pressupost. Per tant, poc transparent. Haver rebut el premi té mèrit. En segon 
lloc haver rebut el premi quan en aquest mateix Ple, en aquest mateix mandat, es van 
reconèixer factures no pressupostades per valor de 3,5 milions d’euros amb 
l’empresa concessionària de la neteja també és un fet que diu molt a favor de la seva 
gestió, com a mínim estètica, d’aconseguir aquest premi. I en tercer lloc i aquí és a on 
vull anar quan hi ha el tema dels 8 milions d’euros de la gestió de l’IMPULSIS que 
encara no se’ns ha aclarit pensem que els obliga i per tant pensem que, ara sí, estem 
en disposició i ho farem en les properes setmanes suposo, de fer una insistència en 
que se’ns passi aquesta informació i que siguin realment transparents també amb 
l’oposició.  
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY 
(RESPOSTA):  
 
PRESSUPOSTOS DE 2004 I 2005: Abans s’ha parlat en algun altre punt de temes 
d’elegància i a mi em sembla que el plantejament que fa, no sé, crec que seria molt 
més elegant fer-ho d’una altra manera, o sigui, si resulta que és un problema o ens 
hem de sentir, no sé, angoixats o realment demanar disculpes a algú o a un 
organisme com Fundació Transparència Internacional Espanya, que de tot l’Estat 
espanyol fa un anàlisi rigorós, és el seu anàlisi, perquè és el seu anàlisi, que d’aquí 
també se’n desprengui d’aquesta transparència un model de gestió que fa molt poc 
com vostè sap també i per avaluació de 5 consultores externes a nivell europeu arriba 
a una conclusió molt semblant, doncs no ho sé, amb el seu to m’ha semblat com si 
haguéssim de demanar-li disculpes d’alguna cosa. Em parla, ha tret un tema, un 
pressupost de 2004/2005, un pressupost que vostè sap perfectament que és un 
formalisme que ve d’un tema molt concret d’una constructora, que té uns interessos a 
Sant Cugat i que per un tema molt formal s’anul·la un pressupost quan ja està 
totalment finiquitat, dat i beneït i al cap i a la fi escolti Transparència Internacional 
l’any passat ens va posar al lloc 18è em sembla recordar que era. Bé, varem tenir les 
suficients ganes i la suficient reacció de dir tenim ganes de que un govern d’aquesta 
ciutat, d’aquesta ciutat de la que vostè també en forma part com a regidor, o sigui, no 
sé, m’ha semblat com si vostè digués ara anirem a per vostès, ara que vostès han 
guanyat aquest premi i els estan dient des de Transparència Internacional que són 
els més transparents, ara anirem a fotre’ls, és clar, he tingut aquesta sensació i 
llavors jo crec que això, li sóc molt sincer, si això és així i aquesta reacció és la que 
vostès tenen, amb això fem molt poc favor a la política, i li dic una cosa, si nosaltres 
hem incidit en els temes de transparència i de gestió el de menys és la venda que 
hagi de suposar això des del nostre grup municipal, des del nostre partit. Ho fem 
sincerament perquè creiem que hi ha d’haver una nova manera de fer política, hi ha 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  16.11.2009                    pàg. 71 

 
ESBORRANY ACTA 

una nova manera d’entendre la gestió pública i altres voluntats i per això ho fem. 
Llavors actituds com la seva, si van per aquest camí crec que això no ens farà mal a 
nosaltres, i li dic molt sincerament, perquè miri seguirem treballant de la mateixa 
manera i per les mateixes finalitats. Però és que això ens farà mal a tots plegats com 
a institució i a vostè com a regidor, també. Perquè jo crec que vostè se n’ha de sentir 
orgullós de que de tot l’Estat espanyol diguin que a Catalunya hi ha un municipi que 
té aquest grau de transparència. Perquè si es possible també aquesta transparència li 
diré més, li dic, i el felicito a vostè, el felicito a vostè i a la resta de forces polítiques 
per l’actitud que han demostrat des del primer dia quan nosaltres proposàvem un 
model de gestió diferent. Perquè no s’ha fet servir políticament i per això ha arribat on 
ha arribat. I per això som també els més transparents. Gràcies a vostès també, no 
només, no li diré nosaltres som collonuts i el Partit de CiU aquí som els més collonuts 
de tots, jo no li estic dient això. Això ha estat també el seu premi i el seu 
reconeixement. Per tant, a mi sincerament més que enfadar-me això m’entristeix. 
Aquest to que li ha donat a aquest tema i aquesta espècie d’acusació, si ens vol fer 
sentir culpables d’això endavant, nosaltres seguirem treballant en aquesta línia, ara li 
prego que recapaciti i tornin a pensar i pugin al carro d’una nova actitud política i 
d’una nova manera de fer política que si hem arribat fins aquí és gràcies a tots. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 
PRESSUPOSTOS DE 2004 I 2005: No sé si començar per un amen o anar més 
enllà, en tot cas el seu to, un tant clerical o capellanici, jo crec que no té lloc en 
aquesta sala. Jo no li he fet cap retret, cap ni un de retret. Jo li he dit que era una 
bona notícia per a l’oposició. El que nosaltres hem plantejat i el que li estic plantejant 
és un treball seriós d’un grup municipal durant més de 10 anys, tractant de fer una 
feina d’oposició constructiva, algunes vegades dura però al cap i a la fi el que ens 
toca fer, en el nostre paper en democràcia, per tant el seu to lacrimògen està fora de 
lloc en aquesta sala. Nosaltres el que estem defensant és les nostres posicions 
polítiques que hem demanat durant molt de temps que se’ns expliqui per exemple la 
gestió de l’IMPULSIS i que vostè s’ha negat a donar-nos explicació sobre això. El que 
li estem dient i celebro sentir-ho que aquest premi també és gràcies a nosaltres és 
que aquest premi els obliga, això és el que li hem dit a vostè. Aquest premi l’obliga Sr. 
Joly. Aquest premi l’obliga a donar-nos la informació que nosaltres fa molt i molt de 
temps sol·licitem, sense lacrimògens, sense homilies, sense cap mena de 
ressentiment, simplement li dic allò que tinc dret a dir-li, perquè portem 10 anys 
treballant en aquests temes. M’entén ara? 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 
IMPULSIS I GESTIÓ EXECUTIVA DE LA RECAPTACIÓ: Jo també tinc una 
pregunta pel Sr. Joly però ja no sé si fer-la. Primer vull felicitar el Sr. Joly, comencem 
bé, vull felicitar al Sr. Joly perquè va ser una de les persones que va impulsar el canvi 
d’organisme de gestió tributària de l’IMPULSIS a la Diputació de Barcelona, que 
quedi, perquè ell no hi era a l’anterior mandat i per tant jo crec que s’han de 
reconèixer determinades situacions. Com que vostè és l’actual regidor jo els hi he de 
fer una sèrie de preguntes. En aquests moments aproximadament la majoria de tots 
els impostos que no va recaptar l’IMPULSIS han prescrit, 5 anys, ja no en deuen 
quedar gaires. I per tant la pregunta és: Des de quan coneixien que l’organisme de 
gestió de tributs IMPULSIS no realitzava la gestió executiva de la recaptació dels 
impostos?, primera pregunta. I la segona: Han fet alguna demanda a les empreses, a 
la UTE, a la unió d’empreses que gestionava aquest organisme de gestió? 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY 
(RESPOSTA):  
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IMPULSIS I GESTIÓ EXECUTIVA DE LA RECAPTACIÓ: Jo crec que aquest tema i 
aquestes preguntes si volen en prenc nota, parlem-ne en el marc de les Informatives 
o escolti quan vostè vulgui si això va molt enllà. Jo crec que vostè està recuperant 
aquí un històric amb el qual evidentment li podria donar resposta ara mateix però em 
sembla Sr. Alcalde que obriríem un nou Ple. Per tant, prego que accepti les meves 
paraules al respecte de dir no em faci respondre d’aquests temes ara perquè vostè 
està intentant posar en la mateixa línia que el seu company anteriorment, uns nous 
temes que volen fer ressorgir, que volen despertar no sé quins fantasmes de no sé 
quines coses d’alguna cosa que plantegen a més molt de forma força desenfocada. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 
IMPULSIS I GESTIÓ EXECUTIVA DE LA RECAPTACIÓ: Home! avia’m, fantasmes, 
fantasmes, no. No faré un debat en la línia que vostè diu perquè acabaríem molt tard, 
però jo crec que vostè està d’acord amb mi que els impostos prescriuen als 5 anys, 
2005 nova recaptació, gairebé ens acostem a 2010, jo crec que cal que fem un debat 
sobre determinades coses. Ja el farem en un altre moment. I una altra, segons el 
ROM les preguntes que realitzen els regidors i que consten en l’Acta esdevenen 
preguntes per a que es realitzi una resposta. Podria fer això o podria haver entrat 
demà pel matí la pregunta per escrit al Registre. Jo crec que és molt més ràpid així, 
m’estalvio de fer-ho també, ja li dic ara, i per tant, quan algú fa una pregunta és 
perquè es respongui. En el moment quan vostès puguin, quan recullin la informació 
que tenen. Jo entenc que una de les preguntes és un sí o un no, les altres sí que és 
una tasca que segurament sí que hauran de portar-nos informació. Cap problema per 
esperar les setmanes que toqui per tenir la informació. 
 
 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 
PLA D’ESCULTURES: Jo a aquestes alçades del Ple estic més a prop de 
l’espiritualitat, per tant, faré un prec. El prec és el següent: el Pla d’Escultures fa el 
seu camí, i com que veig que és feixuc i de pes s’ha quedat encallat amb les 
escultures de Coll Favà. Ja sé que diran que no hi ha pressupost i que hi ha proposta 
i conveni amb una entitat financera per a posar una escultura recuperada del Sr. 
Alfaro. Benvinguda. Però no veig enlloc cap més iniciativa que vagi en la direcció i 
voluntat de que Sant Cugat sigui segons alguna bona i vella pretensió “terra 
d’artistes” la creació va quedant relegada a la que sembla única possibilitat de fer-ho, 
creació empresarial. Si no som capaços de que la creativitat sorgeixi dels que fins ara 
són els creadors naturals i de risc que són els artistes, li reclamo atenció pels de la 
nostra ciutat, poca personalitat gaudirem en el futur i menys cohesió de ciutat veurem. 
Per tant, els animo a prendre iniciatives per a que aquest Ajuntament, ja que estem 
en època de pressupostos, doni prioritat a fer i sentir cultura. Apostin per la cultura i 
apostin per les entitats. Apostin per un pressupost ampli en aquesta direcció i sobretot 
en època de crisi. Facin que la relació i la il·lusió tornin a engrescar la ciutadania i no 
a cop de talonari i sí sortint a buscar els creadors i noves idees i iniciatives, que segur 
que hi són i podem conjuntament trobar. El nostre grup estarà sempre obert, com 
sempre ha fet, a col·laborar en aquesta direcció. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. ESCURA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CiU (RESPOSTA): 
 
PLA D’ESCULTURES: Agrair-li al Sr. Roda la seva oposició constructiva, ho dic de 
debò, i seguirem comentant aquests temes i aquesta col·laboració en les Informatives 
i més enllà de les Informatives, evidentment. No vull entrar més en el tema de la crisi 
en la que estem i a on queda relegat un tema de tant cost i a la vegada no tant 
prioritari fins i tot dins l’àrea cultural, com és el tema escultura, però en seguirem 
parlant, evidentment. 
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 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: planteja en ordre 
successiu les següents qüestions: 
 
ASFALTAT EN MAL ESTAT PER LA INSTAL·LACIÓ DE LA FIBRA ÒPTICA ALS 
BARRIS DEL MONESTIR I DE COLL FAVÀ: Dos precs, mantenint la fe. S’ha posat 
fibra òptica als barris del Monestir i de Coll Favà, i segons sembla han aixecat 
l’asfaltat i s’ha tapat força malament, de tal manera que el terra i el carrer ha quedat 
amb força pedaços i amb força bonys. Ens ha arribat per diferents veïns que preguen 
que arrangin aquests carrers, primer els localitzin i arrangin aquests carrers asfaltats i 
els deixin en condicions.  
 
ARBRES MALALTS AL CARRER DE LA CREU: I en segon lloc també, uns veïns 
del carrer de la Creu se’ns han queixat d’uns arbres que es veu que fa molt de temps 
que sembla ser que potser estan malalts i que deixen anar moltíssima resina deixant 
tot el terra tacat, enganxifós, els cotxes, etc. i que algú passi a mirar-s’ho i posi el 
remei que calgui. 
 
 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ 
(RESPOSTA): 
 
ASFALTAT EN MAL ESTAT PER LA INSTAL·LACIÓ DE LA FIBRA ÒPTICA ALS 
BARRIS DEL MONESTIR I DE COLL FAVÀ: Sr. Grangé és la primera notícia que 
tinc sobre aquest cas de cablejat de fibra òptica i per tant, de deteriorament d’una part 
del paviment en alguna zona, si em concreta exactament aquestes zones ens ho 
anirem a mirar i veurem realment si això és així o no. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 
ARBRES MALALTS AL CARRER DE LA CREU: Sr. Grangé la Sra. Marta Subirà 
que és la responsable com sap vostè del manteniment de l’arbrat no hi és però el 
carrer de la Creu té uns arbres molt petits i en té molt pocs. Només en té en aquells 
“queixals” que tenim en alguns punts, que és el que s’ha anat creant a mesura que 
les cases més antigues han anat desapareixent i han anat construint-se blocs i s’han 
anat retirant. També tenim a Sant Cugat el camí de la Creu i el passeig de la Creu i 
amb tanta creu a vegades tenim algun problema. Per tant li agrairia que ens pugui 
aclarir exactament si estem parlant del carrer, permeti’m que ho posi en dubte per la 
tipologia d’arbres el camí, que allà sí que tenim arbres més grans, malgrat que quan 
es va fer l’obra del carrer ja deu fer uns 6 o 7 anys es va canviar una part dels arbres 
que eren molt antics, o el passeig que també en té bastants. Si ens pogués dir 
exactament de quins arbres estem parlant, de quin carrer, li agrairíem. M’ho pot fer 
arribar a mi o a la Sra. Subirà directament. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: És el carrer de la 
Creu i són els arbres petits, precisament. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: D’acord, doncs en prenem nota. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, planteja en 
ordre successiu les següents qüestions: 
 
LLEURE DE LES ENTITATS JUVENILS DE LA CIUTAT: Bé també un prec, però jo 
ja he perdut la fe de solucionar-ho perquè portem molts dies parlant-ne. Aquest cap 
de setmana a Valldoreix es va lluir una pancarta que posava concretament “Gràcies 
Valldoreix, Sant Cugat no ens vol”. Bàsicament era una activitat, eren uns concerts 
que es van celebrar el dissabte tarda i divendres vespre. Continuem sense solucionar 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  16.11.2009                    pàg. 74 

 
ESBORRANY ACTA 

el problema de lleure de les entitats juvenils de la ciutat i miri que en el Ple passat li 
vaig fer la pregunta i el prec a vostè mateix i ens varem enfadar una miqueta però 
també li vaig dir Sr. Alcalde que si ens convocava i trobem la solució li deixaria de fer 
aquestes preguntes. Per tant, li reitero si us plau aquest prec. Ara han estat dues 
activitats més, no sabem quantes més en seran, per diferents motius, per manca 
d’espais, però també per manca de voluntats polítiques.  
 
RAMBLA JAUME SÀBAT: I la segona pregunta-prec és referent a la Rambla Jaume 
Sàbat, no sé si ja són del club dels decebuts o encara no, però els hi pregaria que 
quan acabi aquest Ple o si no demà mentre surten a esmorzar passegin per la 
Rambla Jaume Sàbat comprovin l’estat de les cadires que tantes vegades des 
d’aquests grups municipals, no el meu, sinó jo diria que tots, i a més a més veïns hem 
estat criticant d’aquesta nova obra de la Rambla del Celler i Rambla Jaume Sàbat 
doncs en quin estat es troben, en quin estat es troben alguns testos, en quin estat es 
troba la neteja del carrer i prenguin les mesures pertinents. 
 
 . REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, SRA. SALAT (RESPOSTA):  
 
LLEURE DE LES ENTITATS JUVENILS DE LA CIUTAT: Prenc nota del seu prec i 
seguim treballant. Vostè sap que hi estem treballant ja tenim molta part de la moció 
que tenia cinc punts enllestida i no tingui cap dubte que l’acabarem d’enllestir. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
RAMBLA JAUME SÀBAT: Prenem nota de la seva segona qüestió però vostè sap 
que la Rambla Jaume Sàbat la tenim en obres en aquest moment, tenim el paviment 
aixecat perquè, a no ser que s’hagin acabat i jo no ho sàpiga, però la Rambla Jaume 
Sàbat la tenim en obres, tenim el paviment aixecat perquè quan es va col·locar i es va 
fer l’obra es va col·locar malament, bé malament, es va col·locar d’una forma com 
ens passa moltes vegades en els carrers vianantitzats que amb el pas de vehicles 
que accedeixen única i exclusivament als pàrquings que tenim allà, doncs això 
provoca un problema. Em diu la Sra. Paraira que s’ha acabat tot just no sé quan, la 
setmana passada estava en obres, això li asseguro, per tant s’ha acabat ara i això 
forma part d’una sèrie d’actuacions per a millorar aquell carrer que el problema 
principal que teníem era el de les rajoles que es movien quan passaven els vehicles 
al damunt. Pel demés, el tema dels bancs no està ni pitjor ni millor que la Rambla del 
Celler, per exemple, i ara el tema dels testos i això no ho sé, ara bé, el que sí que li 
puc dir és que hi ha una cosa molt evident a la Rambla Jaume Sàbat, és tot 
l’enjardinament que es va fer davant dels dos pavellons que permeti’m que li digui 
està molt bé, o sigui que no tinc la sensació de que sigui un carrer que estigui tan 
malament i li parlo de memòria. Home, ara sortint d’aquí no hi aniré, perquè a la nit no 
es veuen bé les coses, però ja ens n’ocuparem. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Molt 
breument, per la segona pregunta passi-hi demà al matí, el carrer no té en cap cas el 
terra aixecat i les cadires estan en molt mal estat, com podrà comprovar vostè mateix. 
Pel que fa a la resta de preguntes, escolti, jo diria que era l’abril de 2008 que varem 
presentar la proposta. L’altre dia a la Junta de Portaveus em va contestar que no es 
poden prendre decisions precipitades. Miri, abril de 2008, novembre de 2009, encara 
que ho haguessin acabat els hi asseguro que no s’han precipitat, anem una mica 
tard. 
 
. REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, planteja en 
ordre successiu les següents qüestions: 
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ARRANJAMENT PARC CARRER MARE DE DÉU DEL PILAR AMB SANT RAFEL: 
Són vàries preguntes, unes relacionades amb el carrer Mare de Déu del Pilar amb 
Sant Rafel que segons m’han informat els veïns va ser aprovat el fet de que 
s’asfaltés, que en aquests moments el carrer continua essent de terra. Era per saber 
si és així o no. M’han comentat que fa 2 o 3 anys va ser aprovat que s’asfaltés aquell 
tram de carrer. Després, també relativament a prop d’aquesta zona, direcció Sant 
Cugat, venint pel carrer de l’Arxiu Nacional, una vegada passes la rotonda de l’Arxiu i 
ja entres cap a Sant Cugat, quan baixes cap a mà dreta, a l’esquerra queda una 
pastilla de “parque” i aquesta pastilla de “parque” està molt descuidada. Pregaríem 
que si poguessin fer algun tipus d’actuació, així com la zona de Can Gatxet sí que té 
la seva part cuidada aquesta està molt descuidada.  
 
LES BARRAQUES: Després, també diversos veïns del Parc Central ens han 
comentat que la zona mateixa i sobretot la zona on es van ubicar l’any anterior les 
Barraques està encara amb part de la mateixa com si estigués muntada esperant que 
l’any vinent tornessin a ser muntades les Barraques en la mateixa zona que havien 
estat ubicades a l’anterior Festa Major. Era per saber exactament si això serà així, si 
es pensen retirar totes les connexions que encara queden pendents de l’electricitat 
cap als pals que avui en dia hi ha o què és el que es pensa fer.  
 
CARRERS TALLATS PER OBRES: Després, també ens interessaria saber que per 
exemple en l’Avinguda de Gràcia i els carrers adjacents a la mateixa et trobes de 
vegades que estan alguns carrers encara en obres, et trobes a vegades que els 
carrers perpendiculars a la mateixa de cop i volta te’ls tallen, la qual cosa comporta 
haver de desviar-te fins l’Ermita de Sant Crist de Llaceres o desviar-te cap al carrer 
Sant Francesc Xavier. Hi ha vegades que no pots acabar d’arribar al lloc que intentes 
anar i ho fan d’una manera aleatòria. És per saber exactament si quan es fan aquests 
tipus de talls s’avisa als veïns, s’indica que estarà no sé un matí, una tarda o dos dies 
tallat d’aquesta manera els carrers.  
 
VEHICLES DE GRAN TONATGE AL PASSEIG DEL NARD AMB RAMBLA 
BAIXADOR: És va aprovar en una moció que al final la varem retirar, varem 
presentar una moció del passeig del Nard amb rambla Baixador, perquè hi havia els 
vehicles que entren de gran tonatge i a més també els vehicles que arriben molt ràpid 
per rambla Baixador i també per part del carrer passeig del Nard, no s’ha fet cap tipus 
d’actuació. Aquesta moció la varem presentar farà la vora d’un any crec recordar. 
Varem quedar que es prendrien mesures en aquest sentit. Sense anar més lluny era 
també saber quin tipus de tonatge està permès que circuli per les vies de Sant Cugat 
del Vallès, perquè a  vegades per rambla Baixador entren camions de grans 
dimensions.  
 
OBRES URBANITZACIÓ AL CARRER DIPUTACIÓ: I per últim, sí, hi ha una cosa 
que ens agradaria saber, perquè a veure, l’altre dia ens va lliurar en què es va 
destinar els fons FEIL. Entre altres coses ens posa: voreres del carrer Diputació de la 
Floresta, 305.203 €, amb això també inclòs l’asfalt? Quin criteri es fa servir per 
asfaltar el carrer Diputació de la Floresta? 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
 
OBRES URBANITZACIÓ AL CARRER DIPUTACIÓ: És una pregunta relacionada 
amb l’última pregunta que ha fet la Sra. Berta Rodríguez. Jo simplement em limitaré a 
llegir dos textos. El primer és de l’últim Ple de 21 de setembre, jo vaig fer una 
interpel·lació independentment de com va anar el tema de participació amb els 
Consells de Districte sobre el tema de la urbanització i del carrer Diputació. Vaig fer 
una sèrie de preguntes perquè jo vaig estar allà dues o tres vegades i no 
corresponien les obres que s’estaven fent amb el que estava estipulat al projecte que 
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com diu la Sra. Berta Rodríguez, era voreres. Bé, la resposta que vaig obtenir de la 
Sra. Cristina Paraira van ser: les obres consisteixen en la renovació de les voreres i la 
repavimentació del carrer. És cert que SOREA ha aprofitat per canviar els tubs 
d’aigua però no hem fet cap actuació dins de les obres FEIL: ni d’aigües negres 
-entenc que això és clavegueram- ni de soterrament de línies -es suposa que són ni 
elèctriques ni telefòniques-. Si necessita més informació ho continuarem parlant però 
els criteris han estat com els que hem decidit en altres carrers del nucli”. Jo d’aquest 
tema no en volia parlar però l’altre dia tot fent un cafè amb llet a casa vaig llegir la 
Revista Municipal que es diu Sant Cugat Avui. Vaig anar a parar a la plana 6 on 
vostès expliquen totes les coses, molt detallades per cert, molt detallades del que 
s’ha fet a cada carrer, i a la plana 6 trobo: carrer Diputació, actuacions: 
repavimentació de la calçada, substitució de la vorera i de l’enllumenat, millora de la 
xarxa d’aigua i de clavegueram. Aleshores el que deia el projecte FEIL era una cosa, 
el que es va explicar als veïns, que no vol dir que hi participessin, i en canvi aquí el 
que es diu no quadra amb el que ens van explicar en l’últim Ple. Simplement volia 
aclarir que és el què està malament, el que figura al Ple, el que se’m va dir o el que 
figura a la seva revista, millor dit la nostra revista. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: D’acord Sr. Massanés, té alguna l’altra pregunta 
a part d’aquesta?. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: No, no, 
no  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 
ARRANJAMENT PARC CARRER MARE DE DÉU DEL PILAR AMB SANT RAFEL: 
Sra. Rodríguez, la primera qüestió que planteja al carrer Mare de Déu del Pilar i Sant 
Rafel no tinc coneixement que s’hagi aprovat cap projecte per asfaltar-lo, no en tinc 
coneixement, no em consta. Per tant, ni em consta a mi ni li consta a la Sra. Conesa 
o sigui que no hi ha res a aprovar. Quant a la peça aquesta que parla de jardí, és clar, 
és que ens dóna molt poques pistes perquè ens diu baixant a mà esquerra, després a 
mà dreta ... He deduït per aproximació que deu ser aquell tram del carrer Mozart-
Pujol, però potser pot estar en l’altre costat, és aquell carrer que varem asfaltar fa uns 
anys dins d’un projecte d’urbanització amb contribucions especials, etc., hi ha una 
petita zona enjardinada, més o menys a la banda on la Diputació de Barcelona va fer 
aquell nou accés a la Carretera de Vallvidrera, venint pel Passeig Olabarria. 
M’imagino que vol dir en allà. Si vol dir allà prego als tècnics que en prenguin nota 
perquè això es pugui resoldre.  
 
LES BARRAQUES: Bé, no hi ha res decidit sobre la ubicació de les Barraques l’any 
que ve, m’imagino que quan parla del Parc Central vol dir el Parc del Turó de Can 
Mates, que es on varem fer les Barraques, no sé exactament si es va deixar algun 
punt de llum; el Sr. Víctor Martínez sembla que m’indica que no. Però en tot cas no hi 
ha decidit res al respecte. 
 
I les altres qüestions li respondrà la Sra. Paraira i aquesta del Passeig del Nard, jo 
crec que és un tema de mobilitat per tant, prego que també li traslladi a la Sra. Subirà 
la qüestió que vostè ha plantejat per a que li pugui respondre. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA (RESPOSTA):  
 
CARRERS TALLATS PER OBRES: De les obres del carrer Barcelona sí que és cert 
que depèn del tram on estan actuant doncs es van fent tallades diverses del carrer. 
Això està succeint des de l’inici de l’obra, jo crec que l’obra ja no tardarà molt a 
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acabar i alguna vegada, normalment està ben senyalitzat, i si no està ben senyalitzat 
demà ho revisaré, però en principi quan es talla és perquè és inevitable o perquè 
estan passant per allà, s’entén. De totes maneres ho revisaré. 
 
OBRES URBANITZACIÓ AL CARRER DIPUTACIÓ: I del carrer Diputació no es fa el 
clavegueram, es devien equivocar aquí a la revista; pot consultar vostè el projecte o 
el que consideri necessari. Varem passar les dades que potser era massa tècnic i 
potser hi ha algun error. A vegades també ens equivoquem.  
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Bé, 
agrair-li la informació i en tot cas posar una fe d’errata al proper número. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
 
CONSELL DE DISTRICTE DE LA FLORESTA: Agafo aquest torn perquè volia una 
mica demanar-li l’empara com Alcalde perquè a l’últim Consell de Districte de la 
Floresta la veritat és que es va viure una situació que a mi m’agradaria que no es 
repetís massa sovint perquè ja en parlava abans del tema dels Consells de Districtes 
el company Villaseñor. Li explico la situació perquè m’entengui. Sap que aquest any 
vam aprovar un pressupost conjuntament, en aquest pressupost de 2009 hi havia una 
sèrie d’actuacions concretes que vam acordar, dues d’elles, bé hi havia alguna més 
de la Floresta, però n’hi havia dues de la Floresta que a nosaltres ens assemblava 
que eren importants pel barri. La primera era un acord en aquest pressupost en el 
que s’havia de començar a urbanitzar un dels sectors de la Floresta. L’altre acord era 
la millora de les freqüències de les línies d’autobús de la Floresta amb una proposta 
que vostès mateixos van fer al grup de treball de mobilitat a principis de l’any, a 
principis de 2009, de manera que desdoblaven la línia, fins i tot donaven servei a Can 
Trabal per tal de no repetir i anar-se perseguint per la Floresta els dos autobusos com 
passa sovint. El passat 28 de setembre el grup de treball d’urbanisme, la Tinent 
d’Alcalde de Territori va parlar d’un únic punt al grup de treball, el grup de treball que 
funciona no només aquest sinó tots els grups de treball de Consell de Districte 
funcionen molt bé, en el grup de treball va expressar la situació de la urbanització de 
la Floresta i que no es veia una solució de futur a la urbanització del 80% del districte 
que falta. Jo podria recordar que amb la seva proposta electoral de l’any 1999, de 
l’any 1999, ja es parlava de la urbanització total de la Floresta. El 2003 va tornar-ho a 
repetir i el 2007 també, però era la seva proposta electoral. Jo del que parlo és d’un 
acord en un pressupost que nosaltres hem signat, un acord que vostès van acceptar 
en el que es comprometien a començar a urbanitzar un sector de la Floresta. El 28 de 
setembre ens va sorprendre la Sra. Conesa dient que el que hi ha fet està fet, el que 
està en construcció esperem que s’acabi, perquè hi ha algun sector que fa 3 anys 
que està en construcció, però el que falta per fer ho tenim malament, o sigui, que va 
sorprendre els veïns però ens va sorprendre a uns “socis” entre cometes del 
pressupost de 2009 i en el Consell de Districte un mes després, la setmana passada, 
gairebé un mes després doncs vaig preguntar, vaig gosar preguntar al Ple del Consell 
de Districte com estava aquest tema perquè en aquell grup de treball la Sra. Conesa 
entre els acords va dir que recuperaria l’acord, el pacte polític del pressupost de l’any 
2009, que estudiaria diferents possibilitats de poder finançar aquestes obres 
d’urbanització mitjançant contribucions especials o altres vies, que ho parlarien en el 
si de l’equip de govern i que ens donarien resposta. A mi em va semblar en aquell 
context que estava bé però el que em va sorprendre és que el Consell de Districte, el 
president del Consell de Districte, no sabés de què anava el tema ni tingués cap tipus 
de proposta a fer ni, escolti’m, en un mes els respondrem, no pateixin. Amb els 
autobusos ha passat igual. Els autobusos el mes de gener, el tècnic que porta el tema 
dels autobusos va venir al grup de treball de mobilitat i amb la nostra sorpresa li haig 
de dir, li haig de ser franc, va dir això ho farem així, canviarem això, els veïns 
encantats de la vida, jo content, content com unes castanyoles perquè vaig pensar 
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“mira, amb un pla de pressupost de 2009 i resulta que els acords que hem firmat es 
tiraran endavant”. Vaig dir “ostres, estic content”. Arribem al mes de novembre i 
encara no s’ha fet res i el més fumut per a nosaltres és que no es pensa fer res 
aquest any amb aquest tema. No hi ha diners. No farem aquesta modificació. Ho 
preguntem al Consell de Districte i el President del Consell de Districte tampoc en sap 
res. No sap res, no d’un carrer de la Floresta, no, de quan s’ha de començar a 
urbanitzar el districte res, ni d’un acord de millora de les línies d’autobusos de la 
Floresta. I em sembla que són dos temes el suficientment importants com perquè el 
President del Consell de Districte de la Floresta tingui criteri i pugui dir alguna cosa. 
No és que això no em toca a mi ... Doncs ja que no em respon el President del 
Consell de Districte on toca, que és a la Floresta, doncs li demanaria que ja que han 
trencat l’acord del pressupost de 2009 unilateralment expliqui’ns quan pensen 
començar a urbanitzar una altra vegada la Floresta i quan pensen posar en marxa les 
dues línies d’autobusos que vam pactar que es millorarien amb aquest pressupost. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 
CONSELL DE DISTRICTE DE LA FLORESTA: Sr. Boix jo ara no li puc respondre 
amb concreció perquè no tinc la literalitat de l’acord que vam subscriure amb vostès 
en el cap. Ho sento, no me la sé de memòria, ho ha d’entendre que no me’l sàpiga de 
memòria. Hi ha moltes coses que no em sé. Ara el que sí que li garanteixo és que 
agafaré l’acord i amb el que ens vam comprometre ja m’encarregaré jo de que es 
compleixi. Amb això sí que em comprometo amb vostè i em comprometo amb vostè 
ara. Per tant, de seguida me n’ocuparé de rescatar l’acord i donar-li una resposta, i 
mirar de que l’acord es compleixi amb la màxima celeritat possible. No li puc dir res 
més. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Bé, només dir-li 
que jo vaig expressar el mateix que estic dient avui ho vaig expressar al grup de 
treball de Territori de la Floresta, per tant, home del 28 de setembre fins ara 
haguéssim tingut temps de mirar-nos l’acord, de repassar si és veritat el que jo dic o 
no i vaig dir el mateix al grup de treball de Mobilitat. Per tant, hi ha hagut dies per 
poder-se mirar l’acord i per poder començar a prendre mesures, però jo crec que el 
més important també és que al Ple del Consell de Districte hi ha temes que qui el 
dirigeix els ha de dominar, és que sinó no sé per a què fem Consells de Districte, no 
ho entenc, no ho puc entendre, la veritat. Si parlem d’un carrer puntual ho puc 
entendre, perquè no pots tenir la informació de tot i jo estic d’acord amb això. Ara, 
temes com aquests que s’han parlat i s’han acordat, estan a l’acta del grup de treball 
d’urbanisme els acords, d’un mes abans que no en sàpigues res, a mi em sembla, de 
veritat, surrealista pel cap baix. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo en tot cas no li puc respondre pels altres 
membres de l’equip de govern perquè desconec el detall, tinc ara la seva versió, 
hauria d’escoltar també la d’ells lògicament, que possiblement difereixi de la seva. Jo 
el que li puc dir és que jo tinc ara coneixement directe del seu prec o de la seva 
queixa i me’n faig responsable. Abans no me’n podia fer perquè no en tenia 
coneixement del que li havien dit, ara me’n faig responsable. Li donaré la resposta jo, 
i m’ho apunto a la llibreta i el que s’apunta a la llibreta ha de sortir, i no surt perquè 
vagi a la paperera sinó perquè els temes es resolguin. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
 
UNIÓ SANTCUGATENCA: És una pregunta molt concreta i molt clara. Sabem que hi 
ha una entitat de la ciutat que està passant per unes dificultats importants 
econòmiques. Estic parlant de la Unió Santcugatenca. Està en una situació difícil ja 
sabem que el govern municipal, en aquest cas el Tinent d’Alcalde Sr. Escura va 
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gestionar el tema d’una subvenció de la Diputació de Barcelona que va anar prou bé, 
però ara sabem que la Unió Santcugatenca, en aquest moment haurà d’afrontar un 
segon pagament o un segon embargament molt més potent. Més enllà de la mesura 
concreta o de la problemàtica concreta que té en aquest moment l’entitat, tenint en 
compte a més a més que és una entitat que ha tingut problemes històricament, que 
no estem parlant d’un problema d’ara sinó des que jo tinc ús de raó santcugatenca 
per dir-ho d’alguna manera sempre ha estat una entitat amb problemes econòmics, 
quines accions concretes està duent l’equip municipal, l’equip de govern, per tal 
d’ajudar, de donar suport a la Unió? 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT, 
SR. ESCURA (RESPOSTA):  
 
UNIÓ SANTCUGATENCA: Bé, a banda dels ajuts que normalment donem a la Unió i 
del conveni renovat amb l’entitat que per cert la subvenció de 2009 ascendia a 23.000 
€ per a totes les seccions, i recordo que a banda tenim un conveni de col·laboració de 
programació amb el Teatre-Auditori que paguem directament els catxets de 3 o 4 
espectacles per temporada que puja uns 11.500 € també aquest darrer any, o sigui 
que estem parlant d’una xifra total d’uns 34.000 €. És important l’esment de la 
sol·licitud d’aquesta línia de crèdit amb la Diputació que podria ajudar moltíssim a 
parar el cop inicial d’aquest primer embargament. Estem parlant d’una xifra d’uns 
180.000 € dels quals sabrem la resolució segurament a finals de desembre. Estem 
constantment pressionant per a que es pugui saber l’abans possible i en fi, hi ha un 
conflicte també intern de l’entitat, això tots ho sabem, és vox populi, això dificulta en 
part les resolucions internes de l’entitat. Jo constantment hi estic en contacte. Aquest 
matí mateix, avui, aquest matí he estat un parell d’hores amb la junta en ple actual de 
la Unió, buscant solucions, etc. però també ells són molt conscients i ho assumeixen 
de que l’Ajuntament no vol ni pot interferir més enllà d’aquests ajuts puntuals i 
d’intentar recolzar en el que sigui necessari pel que fa a ajuts financers, intermediar, 
etc. La Unió és una entitat sobirana, tots ho sabem, és una entitat privada, nosaltres 
no podem actuar ni de jutges, ni d’advocats, ni de fiscals del que es dirimeixen 
diferentes seccions, diferents grups, diferents famílies que tots sabem que hi ha una 
controvèrsia oberta, hi ha una certa controvèrsia oberta i que nosaltres repeteixo no 
podem entrar-hi. També és cert que s’ha dit i jo aprofito l’avinentesa per treure-ho, de 
que alguna vegada algun article ben intencionat, molt ben intencionat, sí que ha dit: 
home és que la Unió és de tots, la Unió és de la ciutat. A veure, siguem seriosos, no 
és de tots, no és de la ciutat, és dels seus socis. És una afirmació retòrica que té un 
fonament però seriosament parlant pot tenir un fonament sentimental però no s’ajusta 
en absolut a la realitat. En canvi, el que sí que és de tots, el que sí és de la ciutat és 
l’Ajuntament i aquí sí que hem de retre comptes tots els responsables que estem 
gestionant una sèrie de subvencions, d’ajuts i d’intermediacions que hem d’anar en 
compte precisament d’evitar interferir en segons quines coses que puguin acabar 
malament. Dit tot això, nosaltres seguim donant tot el suport possible, mirem d’ajudar 
com Ajuntament en totes les possibilitats, avui mateix han tornat a sortir les 
possibilitats d’ells de rendibilitzar, de capitalitzar un patrimoni que tenen, a diferència 
d’altres entitats, jo ja ho deia a l’anterior junta del Sr. Mata, ja insistia de dir: a 
diferència d’altres entitats teniu patrimoni, mireu de fer algun projecte, mirem de ... 
L’anterior junta no va voler entrar-hi, aquesta junta sembla que és més sensible; bé el 
tema està obert i jo confio que se’n surtin. Dit això, només insistir que no podem 
interferir, anar més enllà del que és una entitat privada, disposen dels seus propis 
estatuts, dels seus procediments instituïts que en definitiva les regulen, les gestionen i 
les governen a elles mateixes. Penso que no podem anar més enllà.  
 
 Conclòs l’anterior i essent les 23,45 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


