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ESBORRANY ACTA 

 
Srs. Assistents: 
 
Presidència: 
LL. RECODER I MIRALLES 
 
Tts. d'Alcalde: 
J. RECASENS I GUINOT 
M. CONESA I PAGÈS 
J. JOLY I LENA 
M. SUBIRÀ I ROCA 
C. PARAIRA I BESER 
C. FORTUNY I CAMARENA 
X. ESCURA I DALMAU 
 
Regidors: 
X. MARTORELL I VILLALOBOS 
J. PUIGNERÓ I FERRER  
J. ROMERO I TEJERO 
E. SALAT I LLORENTE 
S. PELLICER I LÓPEZ 
X. AMADOR I PITARCH 
S. GAUSA I GASCÓN 
F. VILLASEÑOR I ROMERO 
A. RODA I FÀBREGAS 
P. GORINA I SÀENZ DE CABEZÓN 
X. BOIX I ROCA 
J. 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 del dia vint-i-u de desembre 
de dos mil nou, es reuneix en 
sessió ordinària el Ple municipal 
sota la Presidència de l'Il·lm. Sr. 
Alcalde, Lluís Recoder i Miralles, i 
amb l'assistència dels Regidors 
relacionats al marge, així com del 
Secretari General i de l’Interventor, 
havent estat excusada l’absència 
del regidor Sr. Calderón. 
 

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

 
QÜESTIONS D’ORDRE 

 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Abans d’entrar en l’ordre del dia voldria fer-los-hi 
avinent que el punt 5è de l’ordre del dia, el punt 7è i el 9è han estat retirats, de fet el 
punt 5è no l’hem retirat pròpiament sinó que l’hem incorporat com veuran després, i el 
punt 7è i el 9è que fan referència a l’activista sahrauí Aminetu Haidar han estat 
retirats en haver-se resolt feliçment la situació crítica que vivia aquesta activista en 
favor dels drets del poble sahrauí. 
 
 També voldria fer-los-hi avinent que en la Junta de Portantveus de divendres 
passat vam acordar incorporar un nou punt 2 bis que està en l’ordre del dia 
reformulada per part de la Secretaria General i que és la dació de compte de l’acord 
de la Junta de Govern Local aprovatori de les inversions corresponents a diversos 
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projectes amb càrrec a la dotació del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat 
Local. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Només per anunciar que el punt 4t que és la moció presentada pel Partit Popular 
també la retirem de l’odre del dia d’aquest Ple i si de cas la tractaríem en el proper 
Ple. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Com saben vostès fa escassament dues 
setmanes vam tenir coneixement de la mort de Jordi Solé Tura. Ha estat un home 
important en el nostre país perquè ha estat una persona que va jugar un paper clau 
en uns moments complicats com eren els de la transició política i aquest compromís 
que havia adquirit amb la lluita antifranquista el va portar a ocupar responsabilitats 
molt significatives durant el moment de la transició i també posteriorment. Saben que 
ell va ser Diputat en el Congrés, va ser Diputat en el Parlament de Catalunya, va ser 
Ministre, però d’una forma molt especial voldria destacar el seu paper com a ponent 
constitucional i també el seu paper com a ponent de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya de l’any 1979. Ell forma part d’una generació d’homes i dones que penso 
que mai els hi estarem prou agraïts de la gran feina que van fer en uns moments 
claus de la nostra història. És per això que els hi proposo que en la seva memòria 
mantinguem un minut de silenci. 
 
 (En aquest moment per part de tota la Corporació municipal i públic 
assistent dempeus s’observa un minut de silenci). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Abans també d’entrar en el desenvolupament de 
l’ordre del dia voldria que quedés constància en l’acta del sentiment compartit per tots 
els regidors i regidores d’aquest Ple de tristesa i de solidaritat amb en Jordi Puigneró, 
company nostre, però també amb la Carolina i amb tota la seva família, per la mort 
molt recent d’en Bernat. Prego Sr. Secretari que consti en acta el sentiment que ja 
hem expressat tots individualment al Jordi però que penso que és necessari que 
consti també en l’acta del Ple d’avui. 
 
DESPATX D’OFICI 
 
 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANY ACTA PLE DE DATA 16 DE 
NOVEMBRE DE 2009. 
 

- APROVAR per assentiment dels 23 membres electius presents l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 16 de novembre de 2009. 
 
 2.- DACIÓ DE COMPTE DE CANVI DE PORTAVEUS DEL GRUP 
MUNICIPAL D’ICV-EUiA. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS de la comunicació escrita tramesa  per part del 
grup municipal d’ICV-EUiA a través de la qual es notifica que la tasca de portaveu del 
grup l’assumirà a partir de 23.11.09 el regidor Sr. Joan Calderón i Ortega en 
substitució del cap de llista i anterior portaveu, regidor Sr. Xavier Boix i Roca, tot 
passant així mateix el nou portaveu a assumir com a Vocal titular la corresponent 
responsabilitat i funcions com a vocal de les Comissions Informatives de Territori, de 
Medi Ambient i en el Consell de Districte de la Floresta, tot continuant en la resta de 
Comissions i Consells els corresponents representants. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per part del grup d’Iniciativa per Catalunya-Verds 
se’ns va fer arribar en data 23 de novembre la voluntat d’en Xavier Boix que havia 
estat portantveu del grup des de l’inici del mandat, de deixar aquesta responsabilitat i 
la decisió del grup de que aquesta feina l’assumís el regidor Joan Calderón. Per tant 
n’hem de donar compte en el Ple, però malauradament en Joan Calderón el dia que 
s’estrena com a portantveu em sembla que deu ser la grip que el deu haver atacat i  
avui no podrà ser aquí, per tant que consti en acta la seva absència forçada. 
 
 2 bis.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ACORD DE LA JGL APROVATORI DE 
LES INVERSIONS CORRESPONENTS A DIVERSOS PROJECTES AMB CÀRREC 
A LA DOTACIÓ DEL FONS ESTATAL PER L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en 
sessió de 14.12.09 amb posterior rectificació d’errada material numèrica en sessió del 
dia 21 següent, essent el susdit acord aprovatori de la següent textualitat literal: 
 
“2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE LES INVERSIONS 
CORRESPONENTS A DIVERSOS PROJECTES D’ÀMBIT LOCAL AMB CÀRREC A 
LA DOTACIÓ DEL FONS ESTATAL PER L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT 
LOCAL (FEOSL). 
  
Atès que el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre crea el Fons Estatal per 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL). 
 
Atès que segons l’article 3 d’aquest Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, es 
determina que la dotació de fons es distribuirà de manera proporcional a les xifres de 
població corresponents a cada Municipi establertes pel Reial Decret 2124/2008, de 
26 de desembre, pel que es declaren oficials les xifres de població resultants de la 
revisió del Padró Municipal referides a l’1 de gener de 2008. 
 
Atès que al municipi de Sant Cugat del Vallès la població inscrita en el Padró 
Municipal d’Habitants amb referència a l’1 de gener de 2008 és de 76.274 habitants, 
l’import econòmic per a les obres finançables amb càrrec a l’esmentat FEOSL 
corresponent al municipi de Sant Cugat del Vallès ascendeix a la quantitat total de 
8.245.780,00 €. 
 
Atès que per part dels àmbits municipals de Gestió de Territori, Serveis Urbans, Medi 
Ambient, Mobilitat i Innovació i Tecnologia, sota la coordinació de la Gerència 
Municipal, ha estat elaborat un llistat d’obres finançables amb càrrec al FEOSL 
ajustant-se als requisits i tipologia establerts en l’article 6 de la Llei Bàsica Estatal 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en relació amb 
l’article 9.2) del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre. 
 
Atès que segons la regulació procedimental establerta en el supraesmentat Reial 
Decret Llei 13/2009 i Resolució de 2 de novembre de 2009, de la Secretaria de 
Estado de Cooperación Territorial del Ministerio de Administraciones Públicas, 
s’estableix com un dels requisits de les sol·licituds a ésser dirigides per via telemàtica 
a la Subdelegación del Gobierno, l’aprovació de la realització de la inversió projectada 
per acord del Ple municipal o de la Junta de Govern Local segons procedeixi. 
 
Atès que segons l’article 21.1.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local (LRBRL) i article 274.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, es troba atribuïda a l’Alcaldia, la competència general per a contractació 
d’obres quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni 
en qualsevol cas els 6.000.000,- € incloses les de caràcter plurianual, comprenent-se 
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dins dels esmentats límits les obres finançables amb càrrec al FEOSL, tota vegada 
que segons l’article 10, els contractes de cada obra han de tenir un valor estimat 
inferior als 5.000.000 d’euros, sense perjudici de les modificacions que puguin 
establir-se posteriorment a la unió Europea respecte els llindars dels contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada. 
 
Atès que segons el vigent cartipàs municipal, l’exercici de les competències legalment 
atribuïdes a l’Alcaldia en matèria de contractació d’obres públiques municipals –
ordinàries i d’urbanització-, es troba delegat en favor de la Junta de Govern Local a 
través de Decret d’Alcaldia 1271/07, de 27 de juny, havent estat l’esmentada 
delegació publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 193, de 
13 d’agost de 2007, i essent dita delegació subsumible en la previsió establerta en 
l’article 40.2) de la LCSP. 
 
Atès que segons l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, l’aprovació dels 
projectes d’obres ordinàries correspon als mateixos òrgans dels ens locals que 
tinguin atribuïda la competència en matèria de contractació llevat que l’execució de 
les obres comportés l’expropiació forçosa –cas inconcorrent- en quins supòsits la 
competència correspondria al Ple municipal, essent així mateix aplicable l’esmentada 
unicitat d’òrgan competent per aprovació de contractació i projecte d’obres -que 
integra de manera inherent el pressupost de la inversió- a les obres d’execució dels 
projectes d’urbanització regulats per l’article 70 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC) i 
article 96 i següents del Reglament de la TRLUC aprovat per Decret 305/2006, de 18 
de juliol, en relació amb l’article 21.1.o) de la LRBRL que atribueix a l’Alcaldia 
l’aprovació dels projectes d’obres quan sigui competent per a la seva contractació, no 
essent aplicable en el present cas el requisit de la previsió pressupostària en 
constituir precisament una exigència del FEOSL per a les obres finançables, que la 
seva execució no es trobi prevista en el Pressupost municipal per a l’any 2009. 
  
Atès que per part de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix pertanyent a 
aquest municipi, ha estat formulada proposta de cinc projectes finançables ajustats 
als requisits del FEOSL. 
 
En base a tot l’anterior, es sotmet a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1r.- APROVAR la següent realització de la inversió projectada amb càrrec al FEOSL 
corresponent a l’execució dels projectes municipals inclosos en la següent relació: 
 
EQUIPAMENTS PRESSUPOST
ADEQUACIÓ BIBLIOTECA DE MIRA-SOL 1.368.445,70 
ADAPTACIÓ I MILLORES DELS EQUIPAMENTS I DELS 
SERVEIS URBANS   

OBRES PER MILLORAR L'ACCESSIBILITAT DE L'ESCOLA 
D'ART MUNICIPAL AMB D’INSTAL·LACIÓ D'UN ASCENSOR. 170.000,00 

SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ALS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS ESPORTIUS 52.000,00 

SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ALS 
EQUIPAMENTS CULTURALS I FUNERARIS. 48.000,00 

INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PUBLIC AUTÒNOM 
ALIMENTAT AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA AL PARC DE 
L'ARXIU NACIONAL SITUAT ENTRE ELS CARRERS RAMON 

100.000,00 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.12.2009                    pàg. 5 

 
ESBORRANY ACTA 

MUNTANER I JAUME I. 

OBRES D'ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ DE LES ÀREES DE 
JOCS INFANTILS DELS CENTRES EDUCATIUS, SOCIALS, 
SANITARIS, CULTURALS I ESPORTIUS AMB MILLORA DE 
L'ACCESSIBILITAT I LA SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES I DE RECUPERACIÓ DE JARDINS I 
PASSEIGS DEL PATRIMONI PAISATGÍSTIC MUNICIPAL. 

1.174.000,00 

OBRES DE REPARACIÓ DE TOTA LA INSTAL·LACIÓ 
D'AIGUA SANITARIA AL COMPLEX ESPORTIU I 
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS TÈRMIQUES PER A 
L'ESCALFAMENT DE L'AIGUA DE LA PISCINA (VALLDOREIX) 

120.000,00 

OBRES DESTINADES A IMPULSAR L'ESTALVI ENERGÈTIC 
EN LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC (VALLDOREIX)  330.000,00 

MOBILITAT   
CONSTRUCCIÓ I RENOVACIÓ DE LES PARADES DEL BUS I 
IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA D'INFORMACIÓ VIÀRIA AMB 
PANELS EXTERNS DE VISUALITZACIÓ DE DADES. 

238.773,72 

MEDI AMBIENT   
OBRES  DE CONSTRUCCIÓ I RESTAURACIÓ PAISAJÍSTICA 
D'UN NOU EQUIPAMENT COM ESPAI ESPORTIU I DE 
LLEURE  ALS CARRERS VICTOR CATALA I AVINGUDA CAN 
GRAELLS  

300.000,00 

OBRES DE RECUPERACIÓ  I CONSERVACIÓ DE L'ANTIC 
CAMÍ DEL TORRENT DE FERRUSSONS AMB RESTAURACIÓ 
DE LA PANTALLA ACÚSTICA VEGETAL I  MILLORA DE LA 
CONNECTIVITAT DELS VIANANTS DEL BARRI DE CAN MAGI 
AMB EL CENTRE HISTÒRIC  

48.627,00 

OBRES D’INSTAL·LACIÓ D'UNA PÈRGOLA FOTOVOLTÀICA 
EN 60 KWP EN COBERTA AL PARC RAMON BARNILS 351.000,00 

ESTABLIMENT DE FRANGES DE SEGURETAT FORESTAL I 
RECUPERACIÓ DE VIES D'ACCÉS A LES ZONES 
FORESTALS PER PREVENCIÓ I DETECCIÓ D'INCENDIS 
(VALLDOREIX) 

50.000,00 

INFRAESTRUCTURES   
CONSTRUCCIÓ D'UN CALAIX D'AIGÜES PLUVIALS AL PUNT 
BAIX DEL CARRER MANEL FARRES I LA SEVA CONNEXIÓ 
AMB EL CALAIX GENERAL DEL CARRER TORRENT DE LA 
BOMBA PER EVITAR INUNDACIONS.  

744.000,00 

CONSTRUCCIÓ DEL RAMAL DE CONNEXIÓ DELS 
COL·LECTORS D'AIGÜES RESIDUALS DEL SECTOR DE 
CAN SANT JOAN AMB EL COL·LECTOR GENERAL DE L'AV. 
RAGULL PER GARANTIR EL DESGUÀS DEL SECTOR DE 
CAN SANT JOAN. 

1.300.000,00 

CONSTRUCCIÓ D’UN SISTEMA DE SANEJAMENT 
SEPARATIU I REPARACIÓ DEL CLAVEGUERAM AL PASSEIG 
VALLDOREIX  

480.000,00 

OBRES DE REPARACIÓ DEL CLAVEGUERAM EN EL CAMI 
DE LA SALUT, EL CARRER RAMON ESCAYOLA I EL 
CARRER EIVISSA (VALLDOREIX) 

238.000,00 

TECNOLOGICS   
OBRES D’INSTAL·LACIÓ D'UNA ANTENA DE BANDA AMPLA 
A LA SEU DE L'EMD DE VALLDOREIX I INTERCONNEXIÓ 
AMB ELS EDIFICIS MUNICIPALS DISTRIBUITS PEL 

50.000,00 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.12.2009                    pàg. 6 

 
ESBORRANY ACTA 

TERRITORI (VALLDOREIX) 

PUNTS MULTIMEDIA D'INFORMACIÓ I SERVEIS PER 
FACILITAR L'ACCÉS A L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE 
LA CIUTADANIA 

88.933,58 

CONNEXIÓ D'EDIFICIS MUNICIPALS EN FIBRA ÒPTICA A LA 
XARXA CORPORATIVA 300.000,00 

DESENVOLUPAMENT D'UN SISTEMA MUNICIPAL 
D'INFORMACIÓ QUE INTEGRI TOTS ELS CANALS D'ACCÉS 
A L'ADMINISTRACIÓ (PRESENCIAL, TELÈFON, WEB I 
MÒBIL) 

200.000,00 

DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ DE SISTEMES 
D'INFORMACIÓ DE SEGURETAT CIUTADANA AMB 
INCORPORACIÓ DE SISTEMES DE VIDEO I INSTAL·LACIÓ 
D'UNA ANTENA DE BANDA AMPLA A L'EDIFICI DE 
L'AJUNTAMENT 

479.000,00 

PROJECTE PER FER VISIBLE LA WEB A TRAVÉS DEL 
MÒBIL 15.000,00 

TOTAL 8.245.780,00 
FONS MUNICIPAL SANT CUGAT 8.245.780,00 
 
2n.- ENCOMANAR sota la coordinació de la Gerència municipal, de manera conjunta 
als àmbits de Gestió de Territori, Serveis Urbans, Medi Ambient, Mobilitat i Innovació i 
Tecnologia, el confegiment de la memòria explicativa dels diferents projectes 
d’inversió amb el contingut determinat en l’apartat 3.2) de la Resolució de 2 de 
novembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, així com el 
confegiment de memòries valorades o projectes tècnics complerts segons 
correspongui en base a la tipologia d’obres i en cas de no existir els esmentats 
documents projectuals i a la Unitat de Control de la Contractació Administrativa 
Pública la preparació de la resta de la documentació necessària integrativa de les 
sol·licituds segons els requisits establerts pel punt tercer de l’esmentada Resolució 
així com l’elaboració d’un cronograma amb la calendarització de les diverses fases 
procedimentals per a la licitació i adjudicació de les obres finançables amb càrrec al 
FEOSL segons la tramitació específica obligatòria establerta pel Reial Decret Llei 
13/2009, de 28 d’octubre, i la Resolució de 9 de novembre següent.” 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Com saben vostès en data 27 d’octubre es va 
aprovar per part del Govern de l’Estat el Reial Decret Llei 13/2009 pel que es crea el 
Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local. També s’ha conegut aquest Fons 
com a FEIL 2 per la similitud amb un Fons similar que es va aprovar l’any passat i que 
portava el nom de FEIL. A partir del moment de l’aprovació d’aquest Decret 
l’Ajuntament de Sant Cugat es va posar a treballar per a fer una relació de projectes 
que poguessin ser presentats i poguessin beneficiar-se dels Fons que pertocaven en 
la nostra ciutat i que eren un total de 8.245. 780 €. Saben vostès que és una quantitat 
fixa per habitant en funció del cens que li consta al Govern de l’Estat. Malgrat que 
teníem coneixement que s’aprovaria aquest Fons, una rumorologia incessant ens 
deia i ens feia intuir quins serien els projectes finançables, però això no ho vam saber 
fins el dia en que es va publicar aquest Reial Decret, concretament en el Butlletí 
Oficial de l’Estat del 27 d’octubre, que establia una dotzena d’àmbits que podien 
encabir aquests projectes però que bàsicament es referien a projectes que tinguessin 
a veure amb xarxes de comunicació i societat de la informació en general, que tenien 
que veure amb accions relatives a la sostenibilitat ambiental i que tenien que veure 
d’una forma també àmplia amb el que podien ser polítiques socials. 
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 Després d’aquest treball intens que els hi deia per part de l’Ajuntament es va 
aprovar una proposta per la Junta de Govern Local que és la que s’ha presentat en el 
Govern de l’Estat. 
 
 Ara els hi voldria fer algunes apreciacions al respecte dels projectes 
presentats. En primer lloc, com vam fer l’any passat, ens vam adreçar a l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix perquè ens fes les seves propostes per 
poder-les incloure dins del que era la proposta global de Sant Cugat del Vallès i 
aquestes propostes, aproximadament, no és una quantitat exacta però, 
aproximadament, enteníem que es podien referir al 9% del total d’aquest Fons. 
L’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix ens ha presentat 5 projectes que 
incloem dins la proposta global del municipi per un total de 788.296 €. 
 
 La segona apreciació és que tenim fins el dia 4 de febrer per presentar 
propostes; el Decret fixava un termini de 3 mesos, però la nostra decisió i penso que 
és la més encertada, és començar a presentar les propostes de forma immediata 
perquè el Reial Decret preveu que totes les memòries en relació als projectes 
relacionats que es presentin poden ser acceptats, o bé poden demanar a 
l’Ajuntament que les presenta explicacions sobre el propi projecte, o bé es poden 
denegar. En el primer cas no hi ha problema, en el segon cas necessitem un temps 
per poder presentar aquests aclariments, i en el tercer cas hem de tenir temps per 
presentar nous projectes perquè el que no volem fer de cap manera i suposo que hi 
estaran tots vostès d’acord és perdre ni un dels euros que ens pertoquen, per tant la 
idea és començar a presentar els projectes de forma immediata. 
 
 Una altra qüestió a tenir en compte és que la data d’acabament d’aquestes 
obres ha de ser el 31 de desembre de 2010. Això també emmarca l’envergadura dels 
projectes finançables perquè una obra que ha d’estar executada amb 8 o 9 mesos 
pensem que a partir del moment de l’aprovació s’obren els terminis de licitació, 
adjudicació de l’obra, etc., doncs bé, una obra que ha d’estar executada en aquest 
termini d’alguna forma ha de ser una obra d’una envergadura que no pot ser 
excessiva. 
 
 Quins són els projectes que hem presentat?, breument deixin-me que els 
esmenti. Quant a execució d’equipaments l’adequació de la Biblioteca de Mira-sol, 
aquest espai exterior ha estat executat per Promusa, i ara el que farem amb aquesta 
quantitat és adequar tot l’equipament interior, accessos, etc., de forma que la 
Biblioteca estigui plenament operativa; aquest és un projecte d’1.368.445 €. Quant a 
adaptació i millores d’equipaments i de serveis urbans tenim un projecte que és la 
millora de l’accessibilitat de l’Escola d’Art municipal amb la instal·lació d’un ascensor, 
aquesta darrera, la de l’ascensor, és l’obra bàsica, però la Casa Mònaco és un edifici 
antic que no té tots els requeriments d’accessibilitat que són exigibles en un 
equipament públic i amb els 170.000 € que demanem per aquest projecte esperem 
poder-ho resoldre. 
 
 En tercer lloc també hi ha un projecte de supressió de barreres 
arquitectòniques en equipaments municipals esportius, i estem parlant del camp de 
futbol de Can Magí, del gimnàs del CEIP Catalunya i del complex aquàtic del Parc 
Central que es condicionen als requeriments de tota la normativa d’accessibilitat. 
 
 El quart projecte és el de supressió de barreres arquitectòniques als 
equipaments culturals i funeraris i estem també parlant del mateix que parlàvem 
anteriorment, d’adequació a la normativa d’accessibilitat, en aquest cas el Cementiri, 
el Centre Cívic de la Floresta i el Centre Cívic de les Planes, en alguns casos farem 
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rampes d’accés quan no n’hi ha, i en d’altres suavitzarem les que ja tenim i també 
condicionem zones de serveis. 
 
 El cinquè projecte és el d’instal·lació d’enllumenat públic autònom alimentat 
amb energia fotovoltaica al Parc de l’Arxiu Nacional que està situat en els carrers 
Ramon Muntaner i Jaume I, el que volem aquí és que l’enllumenat públic que hi ha en 
aquesta zona s’alimenti per energia fotovoltaica i d’aquesta manera aconseguirem 
una reducció de la despesa de manteniment del 100% anual perquè la factura 
elèctrica passa a ser 0 i alhora també hi ha una reducció considerable de les 
emissions de CO2. Aquesta és una inversió que es considera amortitzable en 4 anys 
per l’estalvi energètic que comporta. 
 
 El sisè projecte és el que té per objecte l’adequació i rehabilitació de les àrees 
de jocs infantils, de centres educatius, socials, sanitaris, culturals i esportius amb 
millora d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i de recuperació de 
jardins i passeigs del patrimoni paisatgístic municipal. Estem parlant de tot un conjunt 
d’equipaments públics municipals on farem tota una sèrie d’obres d’adequació i 
rehabilitació per fer-los accessibles a usuaris amb discapacitats, supressió de 
barreres arquitectòniques en les seves immediacions, també a l’interior de les àrees 
de joc infantil, renovació de paviments i elements de contenció, rehabilitació de murs, 
límits, escales, grades i esglaons. Estem parlant d’un projecte important perquè 
comporta un total d’1.174.000 €. 
 
 El setè projecte és un que ens arriba de Valldoreix que té un pressupost de 
120.000 € i que és el de reparació de tota la instal·lació d’aigua sanitària al complex 
esportiu, i la instal·lació de plaques solars tèrmiques per a l’escalfament d’aigua de la 
piscina de Valldoreix. 
 
 El vuitè projecte també és una proposta de Valldoreix de 330.000 € que és tota 
una sèrie d’obres destinades a impulsar l’estalvi energètic en la xarxa d’enllumenat 
públic. 
 
 Després tenim una sèrie de projectes que afecten a l’àmbit de Mobilitat i 
concretament estem parlant de la construcció i renovació de les parades de bus, 
implementació d’un sistema d’informació viària amb panells externs de visualització 
de dades, concretament aquí proposem construir noves parades, remodelar parades 
existents, millorant accessibilitat, incrementant la seva utilització i fomentar l’ús en 
nous punts d’activitat i per exemple farem una nova parada de bus a l’estació de 
Ferrocarrils de la Generalitat a Vullpalleres amb la idea de poder fomentar la 
intermodalitat entre Ferrocarrils de la Generalitat, bus i Renfe. També proposem 
remodelar la parada de bus de Rambla Ribatallada amb Àngel Guimerà i la del carrer 
Safareig. També la parada de bus intermodal de l’estació de Ferrocarrils a Sant Joan 
millorant els accessos i alhora també aquest projecte inclou la instal·lació de panells 
d’informació variable a les parades d’autobús, són aquells panells que ja han vist 
vostès en d’altres municipis que informa el temps que triga per exemple en arribar el 
següent autobús. El projecte té un pressupost de 238.773 €. 
 
 En l’àmbit de Medi Ambient tenim el projecte de construcció i restauració d’un 
nou equipament com espai esportiu i de lleure als carrers Victor Català i Av. Graells, 
és aquella zona que queda damunt de la Ronda Nord, tota aquella zona es 
condicionarà per a la pràctica de l’esport, de lleure, s’enjardinarà, etc., o sigui que en 
definitiva és un projecte important que vol acabar un espai de la ciutat que en aquest 
moment té un ús molt precari i té un pressupost de 300.000 €. 
 
 També tenim el projecte de recuperació de l’antic camí del Torrent de 
Ferrussons, restaurant la pantalla acústica vegetal i millorant la connectivitat entre el 
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barri de Can Magí i el centre històric, com saben vostès és un camí històric amb un 
pont que passa pel damunt del torrent que té tota una sèrie de travesses de tren i que 
això dificulta la mobilitat de persones que tinguin alguna dificultat, i això ho deixem 
perfectament arranjat. També arrangem l’apantallament acústic del barri de Can 
Magí, això importa 48.627 €. 
 
 El 12è projecte és el d’instal·lació d’un pèrgola fotovoltaica, amb coberta al 
Parc Ramon Barnils, aquest edifici que algú l’ha anomenat “fantasma”, ja saben 
vostès a l’edifici al qual em refereixo. La idea és posar una teulada de plaques solars 
fotovoltaiques que permetin la producció elèctrica. Això té un pressupost de 351.000 
€. 
 
 El 13è projecte ens arriba de Valldoreix i es tracta de la construcció de franges 
de seguretat forestal i alhora recuperació de vies d’accés a les zones forestals per 
prevenció i detecció d’incendis. Unes vies que en alguns casos estan molt malmeses 
després de la ventada del 24 de gener de l’any passat. És un projecte que té un 
pressupost de 50.000 €. 

 
Hi ha una sèrie de projectes d’infraestructures i en primer lloc d’infraestructures 

de clavegueram, per exemple la construcció d’un calaix d’aigües pluvials al punt baix 
del carrer Manel Farrés i la seva connexió amb el calaix general del carrer Torrent de 
la Bomba per evitar inundacions, és un dels punts negres que tenim a la nostra xarxa 
de clavegueram, és un projecte important, 744.000 €, com també és important el 
següent que és la construcció del ramal de connexió dels col·lectors d’aigües 
residuals del sector de Can Sant Joan amb el col·lector de l’avinguda Ragull, és un 
projecte d’1.300.000 €. Com també el sistema de sanejament separatiu i la reparació 
del clavegueram al passeig Valldoreix que és un projecte de 480.000 €. Des de 
Valldoreix s’ha presentat també un projecte que té un pressupost de 238.000 € per 
reparar el clavegueram en el Camí de la Salut, al carrer Ramon Escayola i al carrer 
Eivissa. 

 
Per últim tenim una sèrie de projectes en l’àmbit tecnològic com són la 

instal·lació d’una antena de banda ampla a la seu de l’EMD de Valldoreix i la 
interconnexió entre els edificis municipals que té un pressupost de 50.000 €. També 
tenim el projecte d’instal·lació d’uns punts d’informació i serveis per facilitar l’accés a 
l’administració electrònica de la ciutadania, concretament parlem d’uns punts 
d’informació exteriors, que siguin multimèdia, és a dir, interactius, que pugui haver-hi 
una comunicació entre ajuntament i ciutadania i entre ciutadania i ajuntament, estan 
pensats aquests punts o panells per ser ubicats en llocs de molta confluència de 
ciutadans, té un pressupost de 88.933 €. Després continuar el projecte que ja vam 
iniciar amb l’anterior FEIL de connectar els edificis municipals amb fibra òptica a la 
xarxa corporativa. S’està treballant en poder incorporar el Casal de Joves Torre 
Blanca, el Casal Cultural de Mira-sol, el centre sociosanitari de la Floresta, la Brigada 
municipal i les escoles bressol, el pressupost total és de 300.000 € o els diners que 
destinem a aquest projecte és de 300.000 €, per tant haurem de veure quan estigui 
acabat el projecte tècnic què és exactament el que podem fer amb aquests diners. 

 
Després tenim el projecte de desenvolupament d’un sistema municipal 

d’informació que integri tots els canals d’accés a l’administració. Estem parlant d’un 
sistema d’informació municipal que permet integrar els continguts per tots els serveis 
d’Atenció Ciutadana, ja sigui presencial, telefònic 010, el web i el mòbil, amb un 
pressupost de 200.000 €. 

 
El 22è projecte és el de desenvolupar i implantar sistemes d’informació de 

seguretat ciutadana amb incorporació de sistemes de vídeo i instal·lació d’una antena 
de banda ampla a l’edifici de l’Ajuntament, concretament és el desenvolupament d’un 
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sistema molt complert d’informació de seguretat ciutadana integrant els sistemes 
actuals que té l’ajuntament de posicionament de flotes, informació geogràfica i també 
poder gestionar les intervencions de la policia municipal des d’aquí, i alhora també 
incorporar sistemes de videovigilància, infraestructures de telecomunicacions per una 
correcta seguretat dins del municipi, vigilància de trànsit, etc. 

 
El darrer projecte és el de fer visible la web a través del mòbil. 
 
Parlem per tant de 23 projectes, 8.245.780 € en total que haurem de presentar, 

que ens hauran d’aprovar, que no sabem si tots seran aprovats, però pensem que 
tots ells encaixen dins del Reial Decret del mes d’octubre, en tot cas la idea, com els 
hi deia abans, és presentar-los immediatament perquè si n’hi ha algun que s’entén 
per part de la Subdelegació del Govern a Barcelona que no reuneix els requisits per 
ser incorporat, en un termini de 10 dies ens ho han de dir i a partir d’aquí nosaltres 
podem presentar les nostres noves propostes.  
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Em 
sap una mica de greu que hagin arribat d’aquesta manera a aquesta dació de compte 
dels fons FEIL donat el cas que avui en dia amb la nova aprovació d’aquests fons 
FEIL podíem haver aplicat polítiques socials importants cap a la nostra ciutat, no fer 
tan sols projectes constructius. Per altra banda hi ha una cosa que em sorprèn de les 
partides que han posat que és per exemple supressió de barreres arquitectòniques a 
equipaments, no culturals sinó als funeraris, com per exemple en el Cementiri 
municipal que està concessionat i qui ha de fer totes les obres del Cementiri no és 
pas l’Ajuntament sinó que és la concessionària que així ho diu en el Plec de clàusules 
administratives quan se li va donar la concessió. No creiem que per part de 
l’Ajuntament haguem d’estar subvencionant a sobre al concessionari del Cementiri 
que prou problemes ens està portant avui en dia. 
 
 Ens alegrem que ens hagi arribat 8 milions més de fons FEIL cap a 
l’Ajuntament de Sant Cugat, que es puguin desenvolupar més projectes però crec que 
en un futur el que hauríem de fer és començar a treballar més en projectes que no 
arribin als 5 milions d’euros d’obres i que ens pugui suposar poder fer obres 
directament a través del fons FEIL si aquests continuen arribant.  
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Nosaltres 
farem també una valoració molt similar; estem en desacord i descontents amb 
aquesta relació d’equipaments i d’obres que vostès faran amb el finançament 
extraordinari –que, tot sigui de passada, d’una nació que està espoliada constantment 
per l’Estat espanyol- doncs aquests finançaments extraordinaris haurien de ser 
constants. Dit això, la relació que nosaltres vam conèixer el dijous o divendres passat 
és evident que podem compartir molts d’aquests equipaments o moltes d’aquestes 
obres que vostès proposen, evidentment la supressió de barreres arquitectòniques, 
les energies renovables, les pistes de lliure utilització esportives, les millores en 
recollida de pluvials, de clavegueram, etc., etc., hi podem estar d’acord, el que ens 
sap greu és que hagin menystingut la resta de grups municipals d’aquest Ple a l’hora 
de prendre les decisions. Som conscients que la celeritat que ens demana el Govern 
espanyol no permet grans processos de participació però evidentment que un mínim 
de debat en les Comissions Informatives, en els grups de treball o en el si de la Junta 
de Portaveus és evident que podia haver estat possible, i a més a més perquè quan 
es comparteixen els criteris i s’escolten diferents sensibilitats a l’hora de construir la 
ciutat doncs sincerament hi ha menys riscos d’equivocar-se a l’hora de fer les 
propostes, i a més a més quan veiem projectes que ens agraden molt i que hi podem 
estar plenament d’acord però és que els hem conegut i els hem pogut analitzar amb 
molt poc temps però quan en veiem d’altres que són sensibles i polèmics i que ens 
hagués agradat tenir-ne molta més informació com pot ser tot el sistema d’instal·lació 
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de seguretats per video-vigilància. Res més, esperem que en una propera ocasió 
puguem debatre a on designem els finançaments extres que pugui tenir el nostre 
ajuntament. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Nosaltres 
lamentem la manera amb la qual l’oposició s’ha assabentat dels projectes del nou 
Fons Estatal d’Inversió Local, per la premsa bàsicament i sense haver fet un exercici 
de transparència amb els grups polítics i fins i tot amb les entitats i les associacions. 
 
 Des d’Iniciativa valorem molt positivament projectes com per exemple 
l’adequació Biblioteca Mira-sol tot i que tenint en compte el pressupost no sé què 
hagués passat de no existir aquest FEIL-2; obres de millores de barreres 
arquitectòniques començant per l’Escola d’Art; també el tema de mobilitat i autobusos 
per la dignificació del transport públic municipal que això significa; un altre exemple 
que valorem positivament és la pèrgola fotovoltaica del Parc Ramon Barnils i la 
construcció del calaix de Manel Farrés, Torrent de la Bomba, és per a nosaltres una 
bona decisió. 
 
 Ara bé, valorem negativament la instal·lació de la videovigilància ja que no 
creiem que sigui objecte d’aquest Fons, amb un cost molt alt i que potser hauria de 
ser objecte d’un debat polític. Valorem molt positivament que s’hagi tingut en compte 
l’EMD i que s’hagin respectat els seus projectes; creiem que aquesta és la via de 
col·laboració i forma d’actuar adient entre ambdues administracions. 
 
 Des d’Iniciativa crèiem i creiem que part d’aquest Fons hauria servit per 
despesa ordinària si vostès haguessin volgut i haver potenciat més les polítiques 
socials, mediambientals, d’ocupació i educatives. Era l’oportunitat de veure executats 
projectes de calat molt més important que amb previsió s’haguessin pogut dur a 
terme com era la reforma de la Biblioteca del Mil·lenari o algun equipament urgent del 
Pla d’Equipaments. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En el 
darrer Ple municipal el nostre grup va presentar una moció que instava a que es 
realitzés un mecanisme de participació ciutadana per consensuar amb els grups 
polítics i amb les entitats els projectes a determinar pel FEIL-2 o Zapatero-2, com 
potser li agrada també a l’alcalde anomenar-ho. 
 
 Vull agrair al Partit Popular, a Iniciativa per Catalunya i al regidor Sr. Vázquez-
Dodero que donessin suport a aquesta moció i m’agrada també la intervenció dels 
companys d’Esquerra Republicana en el punt d’avui, tot i que no van donar suport a 
aquella moció en aquell moment. Jo crec que segurament després tal com ha anat la 
cosa sí que li haurien donat suport a aquesta moció. 
 
 Quan ens assabentem nosaltres?, per la premsa, ens assabentem per la 
premsa que hi ha un seguit de projectes que el Sr. Alcalde ha llegit i ha explicat, està 
bé, ens hem assabentat avui també igual que a la Junta de Portantveus una mica de 
com anava aquest tema. Jo crec que és important que tots plegats tinguem al cap 
que aquests projectes que són 8 i escaig milions que s’ajunten als 13 milions de l’any 
passat, representen un percentatge molt alt de les inversions del nostre ajuntament i 
per tant tot i que no estiguin dintre del pressupost municipal de l’any anterior, del 
2009, o 2010, sí que formen part del cicle pressupostari. Per tant vostès han obviat un 
percentatge molt important del cicle pressupostari als grups polítics i evidentment 
també a les entitats. Suposo que són conscients del seguit de projectes que vostès 
tiren endavant, n’hi ha alguns, com per exemple el de supressió de barreres 
arquitectòniques que segurament fora necessari o hauria estat bé o aconsellable 
haver parlat amb la taula de discapacitat, potser ho han fet i no ens ho han dit, però 
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se suposa que determinats òrgans estan per alguna cosa, no per figurar en una roda 
de premsa o en un aperitiu. 
 
 D’altra banda hi ha un seguit de projectes que considerem importants i que ens 
semblen molt bé, no tot és negatiu, hi ha projectes que són adequats o al menys el 
titular que ha llegit el Sr. Alcalde és important, no tenim les fitxes però suposo que 
se’ns faran arribar al més aviat possible. N’hi ha d’altres, esperem que no passi, que 
sembla que voreja la denegació per part de la Delegació del Govern, suposo que 
hauran treballat en aquest sentit però en el redactat del projecte hi ha una possibilitat, 
esperem que no succeeixi aquesta possibilitat i en tot cas que ho puguin canviar. 
 
 No costava res parlar-ne amb els grups polítics ja que van desatendre la nostra 
moció i no volien parlar-ho ni als Consells de Districte ni en qualsevol altre lloc, parlar-
ho amb els grups polítics, fer alguna incidència tal com han comentat els companys 
d’Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya o el Partit Popular i per tant posar 
sobre la taula diferents projectes. Trobem a faltar, igual que la Sra. Berta Rodríguez 
ha dit, despesa en polítiques socials, segurament hauria hagut alguna cosa més en 
aquest sentit i valorem positivament sobretot el tema de barreres arquitectòniques tot 
i la referència que els ha comentat a la taula de discapacitats. Hi ha una altra també, 
hem parlat de marquesines i temes de mobilitat, sembla ser que el Pla de Mobilitat el 
tindrem l’any que ve, suposo que les seccions que tirarem endavant en aquest FEIL-2 
s’adequaran a allò que encara no tenim, en qualsevol cas esperem que així sigui 
perquè sinó sí que entraríem en un contrasentit temporal. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): Voldria fer algun comentari sobre 
les seves apreciacions. En el Ple del mes passat es va presentar una moció que el 
que volia era vestir un procés participatiu al voltant d’això i nosaltres no vam voler 
donar falses expectatives i els hi vam dir que no estàvem d’acord, i no estàvem 
d’acord perquè era impossible fer-ho, jo els hi vaig demanar que m’expliquessin quins 
ajuntaments havien engegat un procés participatiu al voltant del FEIL, i encara 
m’espero que m’ho expliquin. I per què no ho han fet els altres ajuntaments?, doncs 
perquè no es pot fer, simplement perquè no es pot fer. Ja sé que està molt bé 
demanar reunions amb les taules de participació ciutadana i tot això, però un Decret 
que s’aprova el 27 d’octubre, que ens obliga a anar a corre-cuita per entendre’l, que 
sotmet a tota l’organització a una pressió considerable per tal d’anar preparant 
projectes, doncs és incompatible amb un procés de participació ciutadana, i el qui 
digui el contrari pot quedar amb un exercici de bona voluntat però aquests processos 
a la pràctica no s’han fet. Que l’han fet a Valldoreix el procés de participació 
ciutadana?, doncs no, i no l’han fet perquè no poden, és absolutament normal, això 
requereix temps i les coses no es poden fer de qualsevol manera. Nosaltres hem fet 
un procés de participació a nivell intern de l’equip de govern, ara bé, també els hi haig 
de dir que l’equip de govern l’ajust dels projectes se’n va assabentar el mateix dia 
quasi bé que es va fer la Junta de Govern per aprovar-los, perquè al final això ja va 
derivar en un nivell tècnic que d’alguna manera feia que els polítics poca cosa 
tinguéssim a dir i aquí tothom pot presentar les seves propostes però després 
aquestes propostes s’han d’anar gestant amb les possibilitats, amb el que anem 
entenent, amb les consultes que anem fent, per tant aquest procés era impossible. 
Aleshores és per això que no vam voler crear falses expectatives i vam quedar que 
faríem el que estem fent, que és donar compte en el Ple municipal. 
 
 Els projectes són discutibles òbviament, algú pot dir-me que n’haurien fet 
d’altres, i segurament jo també n’hagués fet alguns altres però les coses són com són 
perquè presentar un projecte al finançament del FEIL-2 no és només dir que el vull 
presentar sinó que és la capacitat d’executar-lo, que càpiga dins del FEIL, són moltes 
coses que van més enllà de la simple voluntat. El que és innegable és que tots els 
projectes són útils, són projectes que la ciutat necessita, que beneficien als ciutadans, 
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pot haver-n’hi algun que sigui més o menys discutible per part d’algú, em sembla que 
el Sr. Massanés ha parlat del tema de la videovigilància, i no parlem només de 
videovigilància, parlem de bastant més, que és una sala de control per la Policia local, 
ara bé, nosaltres creiem amb la videovigilància, i tant que hi creiem, com hi creuen els 
holandesos i els belgues i els francesos, que ciutats europees d’aquestes on les 
llibertats individuals estan garantides fins a l’extrem, et trobes el centre ciutadà cobert 
per videovigilància com ens vam trobar amb el Sr. Joly i el Gerent a Maastricht no fa 
gaire temps, nosaltres hi creiem, per descomptat, és un tema -repeteixo- que vostès 
poden tenir una opinió diferent. 
 
 Li vam demanar a Valldoreix que ens presentés una sèrie de propostes i ho 
vam fer en el primer FEIL i ho hem tornat a fer, i podíem no haver-ho fet, perquè el 
FEIL no té en compte les Entitats Municipals Descentralitzades, té en compte els 
ajuntaments, els subjectes del FEIL són els ajuntaments única i exclusivament, i 
nosaltres a cap FEIL li hem volgut fer una territorialització, en el primer FEIL vam 
invertir molts diners a la Floresta, força diners a Mira-sol i en aquest hem invertit els 
termes, per tant podíem no haver-ho fet, però malgrat això vam entendre que ens 
havíem d’adreçar a l’EMD i dir-li que teníem en el primer FEIL aproximadament 
1.200.000 € i que si tenien algun projecte que ens el presentessin, i amb aquest últim 
hem fet exactament el mateix.  
 
 Sra. Rodríguez, no es poden finançar actuacions d’ordinari, només són 
inversions, quan vostès em deien Polítiques Socials, podem fer obres però no podem 
fer despesa d’ordinari, teníem el marge aquell que sí que podíem incorporar una part 
d’aquest FEIL dins de l’ordinari de l’Ajuntament, però el que és estrictament amb el 
FEIL no podíem fer-ho ordinari, nosaltres no vam voler utilitzar una part d’aquest FEIL 
com a despesa corrent perquè enteníem que era una mesura de disciplina 
pressupostària que no podíem de cap manera acceptar, és a dir, incorporar uns 
diners extraordinaris en el que era el Pressupost per l’any 2010 podia suposar 
endarrerir el fet d’haver d’afrontar una sèrie de problemes. 
 
 Què més?, què hagués passat si no haguéssim tingut aquest FEIL?, hauríem 
fet els projectes o no els hauríem fet?, doncs no ho sé, el que sí que sé és que no 
hauríem fet tot el que hem fet ara, per tant això ens va molt i molt bé. 
 
 Per últim, hi ha algun d’aquests projectes que s’han explicat en Comissió 
Informativa, hi ha Comissions Informatives que han explicat aquells projectes que 
tenien a veure amb el seu àmbit i s’ incloïen en el FEIL-2, per tant dins de les nostres 
possibilitats hem donat totes les explicacions que podíem donar, avui ho acabem de 
fer durant el Ple i pensin que això encara pot canviar, ja els mantindrem informats, 
perquè la pròpia dinàmica d’aquest Fons, ja ens va passar l’altra vegada, comporta 
que presentes projectes, que te’ls tiren enrere i que n’has de presentar de nous. Per 
això ens interessa donar-nos pressa i no esperar-nos al final del termini. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Em 
sembla recordar i ara li parlo de memòria perquè ara no tinc el Decret, que es pot 
destinar una part del FEIL a pressupost ordinari, si no ho han destinat vostès és 
perquè no han volgut, que són coses diferents. Nosaltres hauríem destinat de manera 
extraordinària una part, el Partit Popular, per Serveis Socials com he indicat, i per 
altra banda també m’agradaria fer un aclariment i és que nosaltres estem a favor de 
la supressió de barreres arquitectòniques però no estem a favor de que les mateixes 
se li abonin a concessionaris, és com si ara el concessionari de jardineria se li pagués 
amb el fons FEIL un camió, perquè el concessionari del cementiri se li fan unes obres 
que és treure barreres arquitectòniques quan té l’obligació de fer-ho ell com 
concessionari del cementiri municipal. 
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 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: La 
Sra. Rodríguez sap que es pot destinar el 20% a projectes educatius i de serveis 
socials, el 20% com a màxim, però alguns ajuntaments vostès saben que han 
destinat aquests projectes per exemple a ampliacions de monitoratges o a aspectes 
lligats amb dependència, per exemple, per tant sí que es pot. 
 
 En qualsevol cas Sr. Alcalde amb el tema de l’EMD ho han fet bé, i en aquest 
tema no cal tirar aigua al vi o no cal amenaçar dient que es podia haver fet d’una altra 
manera, jo crec que no és just ni per la gent de Valldoreix i evidentment no és lleial a 
una altra administració, i ja que ho han fet bé, quasi que deixem-ho estar. 
 
 A vostè potser li sembla normal que els que estem a l’altre costat de la taula, o 
els qui també som representants dels ciutadans, ens assabentem per la premsa de 
quins són els projectes que el nostre ajuntament dedicarà al Fons d’Inversió. Potser li 
sembla normal, però jo crec que és difícil aguantar intel·lectualment fins i tot, jo crec 
que no hauria costat res Sr. Alcalde fer una reunió informativa prèviament a 
l’aprovació de la Junta de Govern i a la setmana següent es fa. Entenc el que està 
dient amb els temes de participació ciutadana i per això com recordarà a la nostra 
moció no parlàvem de fer un Pla estratègic d’inversions, ni un Pla d’actuacions 
municipals, deixàvem obert el termini i l’actuació de l’Ajuntament lligada a la 
presentació dels projectes, per exemple, jo crec que no hauria estat malament, i fins i 
tot lògic i digui’m “raro”, jo crec que normal, fer algun Consell de Districte dels 
diferents districtes exclusiu d’aquest tema i a on es poguessin posar a sobre la taula 
els projectes que s’estan treballant en els grups, no estaria malament, perquè se n’ha 
parlat; i això què costa?, doncs costa 15 dies, és molt temps, 15 dies. D’altra banda ja 
li he dit, suposo que vostè no estarà d’acord en que ens assabentem per la premsa 
de les accions que desenvolupa l’Ajuntament, vostès tenen majoria absoluta i és 
evident que poden fer el que creguin convenient des del punt de vista de majories 
aritmètiques, sempre aprovaran, sempre, poden fer el que vulguin, d’acord, si això és 
el que vostè està dient té raó, tenen la majoria. Per altra banda hi ha diferents 
projectes que són necessaris i per tant són positius els que vostès han posat, en 
especial saben que a partir del 31 de desembre, per tant a partir del dia 1, la directiva 
d’accés electrònic dels ciutadans a les administracions públiques ens posarà amb uns 
compromisos a tots els ajuntaments, per tant se suposa que en tots aquests projectes 
que es destinaran podrem accedir, hi ha d’altres subvencions a les que ja ens hem 
acollit en aquest ajuntament i en d’altres com el Plan Avanza, esperem que no n’hi 
hagi cap que quedi fora i per tant el dia 1 els nostres ciutadans puguin realitzar els 
tràmits, potser som l’únic ajuntament de Catalunya però ens ho poden exigir. 
 
 D’altra banda simplement dir-li que no sé si hi haurà Fons FEIL-3 però esperem 
que la propera vegada els regidors que vostè també té per aquí davant no se 
n’assabentin per la premsa i si vol consensuar coses la millor manera és parlar-ho 
abans, no després, i això forma part del cicle. Vostè sap que participar i parlar-ne 
costa més, 15 dies més segurament, però les coses són més eficaces i més segures. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo 
seguint les paraules que ha dit el representant del Partit Socialista, estem totalment 
d’acord amb els Consells de Districte, a més es dóna la paradoxa que en l’última 
setmana, els últims deu dies, hem fet els Consells de Districte de Mira-sol, la Floresta 
i les Planes. Parlem de participació, ha anat tot de pressa, molt bé, doncs nosaltres el 
que els hi demanaríem és que en tot el que serà el desenvolupament d’aquest Pla o 
les possibles modificacions que ens obligui a fer la Llei, doncs els partits hi 
col·laborem o com a mínim estiguem assabentats directament a través d’algunes 
reunions extraordinàries o Comissions Informatives. El 20% amb ordinari que 
representa un milió i mig d’euros i en un any extra com aquest s’hauria pogut aplicar 
perfectament, en polítiques socials, mobilitat, et., etc. Si vull buscar un exemple clar jo 
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porto ja 3 o 4 assistències al Consell de Districte de les Planes i en cada Consell de 
Districte apareix la paraula “por qué no tenemos marquesinas” o “denos las antiguas 
que nos las pintamos nosotros”, ja està bé tenir una parada amb una pantalla que ens 
digui el temps que falta perquè passin els autobusos, però els senyors de les Planes i 
possiblement la Floresta hi ha moltes parades que quan plou es mullen, no tenen 
marquesines, doncs aquí jo crec que aquí hauria d’haver un nivell superior de 
sensibilitat i en casos com aquests amb aquest 20%, en un any extra, serien d’una 
aplicació que jo crec que seria adient i necessària. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Rodríguez, jo he comentat que el 20% es 
podia dedicar a despesa ordinària però que nosaltres no ho hem volgut fer, 
expressament, és un fons extraordinari i per tant el dediquem tot a inversió, i que la 
despesa ordinària de l’Ajuntament sigui finançada per ingrés ordinari, és una mesura 
de disciplina pressupostària, és la línia que tenim traçada, jo penso que gràcies a 
aquesta línia superarem la crisi molt millor que altres administracions locals i no 
volem desviar-nos. Ho podíem haver dedicat a Polítiques Socials, sí, però sap vostè 
que en el Pressupost del 2009 les polítiques socials van veure incrementada la seva 
partida pressupostària o partides corresponents més d’un 20%, és la prioritat número 
1 dels pressupostos del 2009, també veuran vostès que és del 2010, per tant la 
priorització ja la fem per un altre costat i enteníem que per aquesta via no era 
necessari. Jo també estic d’acord Sr. Villaseñor que amb Valldoreix ho hem fet bé, 
hem fet el que havíem de fer, que és plantejar-li a l’EMD que ens faci arribar els seus 
projectes, ara bé, jo l’única cosa que deixo clara és que legalment no teníem per què 
fer-ho i nosaltres ho hem volgut fer, per tant hi ha hagut una voluntat política de que 
les coses es fessin d’aquesta manera i no d’una manera diferent. Hi ha hagut 
informació a les Comissions Informatives allà a on ha estat possible, es va informar 
divendres en la Junta de Portantveus, no és un tema per organitzar un sistema de 
participació ciutadana ni per anar a parlar en els Consells de Districte, res de res, de 
res, de res, és a dir, si volen construir un discurs sobre aquest tema poden quedar 
satisfets però ja els hi dic jo que aquest no és un tema per a fer un procés de 
participació ciutadana, i si tenen algun dubte agafin el telèfon, truquin als ajuntaments 
i quan trobi un ajuntament que hagi organitzat un procés de participació ciutadana 
sobre aquest tema m’ho diuen, i si no el troben doncs aleshores el pròxim dia al 
públic li diuen que estaven equivocats perquè estaven plantejant una cosa que no ha 
fet ningú més, i si ningú més ha fet aquesta cosa vol dir que estaven plantejant un 
impossible. 
 
 Sr. Massanés, 15 dies és molt important en aquest tema, és molt important, no 
podem deixar passar 15 dies, hem anat a una velocitat impressionant, vam demanar 
a totes les àrees que ens presentessin les seves propostes, hi havia 50 o 60 
propostes, no ho recordo, les vam anar avaluant una per una, les vam anar 
descartant, vam anar quadrant pressupostos i finalment quan ja ho teníem tancat dins 
de l’equip de govern, els tècnics municipals que paral·lelament anaven assistint a 
jornades informatives que organitzava la Diputació de Barcelona, que organitzava la 
pròpia Delegació del Govern, ells mateixos ens van anar retallant propostes que 
havíem fet nosaltres políticament, miri si hem de filar prim, per què?, doncs perquè 
havia coses que nosaltres ens crèiem amb la lletra del Decret que entraven i que 
després quan anaven a una reunió informativa els hi deien que no, que allò no podia 
entrar, i ens ho tallaven i aleshores com hi havia llista d’espera posaven a l’altre. 
D’aquesta manera li diré que fins i tot regidors o jo mateix ens vam assabentar molt al 
final del procés, molt poc abans de l’aprovació de l’acord de la Junta de Govern què 
és el que anàvem a aprovar, hi havia un marge de confiança amb els tècnics, però 
això només em serveix per descriure-los-hi un procés que és absolutament 
excepcional i que dificulta molt això que vostès ens demanen, a partir d’aquí tots els 
regidors de les Comissions Informatives aniran informant de les modificacions que es 
produeixin en aquesta proposta i òbviament en els Consells de Districte també 
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s’informarà dels projectes que s’han presentat en el FEIL-2 i els que siguin aprovats 
definitivament. 
 
 Ara passarem al punt següent que és el de les Declaracions Institucionals, la 
primera és la que té origen amb la moció del grup d’ERC per millorar el manteniment 
de les entrades i sortides de Sant Cugat i en farà la lectura el Sr. Grangé. 
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 I.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER MILLORAR EL MANTENIMENT DE 
LES ENTRADES I SORTIDES DE SANT CUGAT. 
 
 ATÈS que l’estat del manteniment d’algunes entrades i sortides de Sant Cugat 
és millorable. 
 
 ATÈS que l’existència de tanques publicitàries, algunes en mal estat, degraden 
el paisatge i que existeix normativa de referència pel que fa a la instal·lació 
d’aquestes. 
 
 ATÈS que és convenient l’arranjament d’aquestes zones per motius de 
manteniment i imatge de la ciutat. 
 
 ATÈS que la situació jurídica dels terrenys i espais afectats és molt diversa i en 
molts casos afecta terrenys privats o de titularitat d’altres administracions. 
 
 Per tot això, el Ple Municipal acorda: 
 
 PRIMER, elaborar, en un termini no superior a 6 mesos, una avaluació de 
l’estat de les entrades i sortides de Sant Cugat i la seva situació jurídica. 
 
 SEGON, que, una vegada es conclogui l’avaluació, aquesta es presenti a la 
Comissió Informativa corresponent i es proposin mesures de solució, acompanyades 
d’un calendari d’execució i una memòria econòmica. 
 
 TERCER, instar a la resta d’administracions titulars de les xarxes viàries a 
intervenir, en aquells casos que el manteniment no sigui competència de 
l’Ajuntament. 
 
 QUART, retirar, quan sigui possible, les tanques publicitàries de les entrades i 
sortides de Sant Cugat i elaborar una ordenança municipal al respecte. 
 
 CINQUÈ, comunicar aquests acords a la Federació d’Associacions de Veïns, al 
Consell Comarcal, a la Diputació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya i al 
Govern de l’Estat. 
  
 (El regidor Sr. Grangé dóna lectura a l’anterior declaració institucional). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La següent Declaració Institucional és la que té 
el seu origen en la moció del grup municipal Socialista per tal de realitzar una 
campanya institucional sobre l’Oficina Municipal d’Informació als Consumidors. Té la 
paraula el Sr. Gausa. 
 
 II.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER TAL DE REALITZAR UNA 
CAMPANYA INSTITUCIONAL SOBRE L’OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ 
ALS CONSUMIDORS. 
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 L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès disposa, des de fa molts anys, d’una 
Oficina Municipal d’Informació als Consumidors (OMIC) que té entre les seves 
funcions les d’assessorar sobre els drets i deures dels agents implicats en el consum 
local. Aquesta oficina, tot i desenvolupar una acció de gran transcendència per la vida 
quotidiana de les persones en una societat moderna, és molt poc coneguda per la 
gran majoria de la ciutadania. A més cal tenir en compte que des de fa molts anys no 
es realitza una campanya institucional per reforçar la notorietat d’aquest servei. 
 
 L’Ajuntament de Sant Cugat ha fet no obstant un esforç en els darrers anys per 
a reforçar l’OMIC. En aquest sentit durant l’any 2009 s’ha incorporat personal tècnic i 
administratiu. A banda d’aquest reforç des de l’OMIC es realitzen periòdicament 
campanyes informatives, que compten amb el suport de la Diputació de Barcelona, en  
àmbits que afecten directament als santcugatencs i santcugatenques. 
 
 En el context de crisi econòmica en la que ens trobem la seguretat  per a 
consumidors i comerciants és també un estímul de cabdal importància per la 
necessària reactivació econòmica. A més cal tenir en compte que el període de les 
festes de Nadal, que just iniciem, són d’una gran importància pel comerç local. 
 
 En el darrer informe del Síndic de Greuges de Sant Cugat del Vallès es va 
posar sobre la taula el fet que una part substancial de les queixes dels ciutadans 
estaven directament o indirectament relacionades amb l’àmbit del consum. No 
obstant això el nombre d’atencions de l’OMIC en els darrers 8 anys s’ha incrementat 
en més del 300%.  
 
 L’ajuntament de Sant Cugat coneixedor de totes aquestes circumstàncies vol 
posar d’una manera eficient tots els mitjans i recursos públics que té al seu abast per 
tal que les transaccions es desenvolupin amb la qualitat i les garanties esperades a la 
nostra ciutat. 
 
 Per tot això el Ple municipal acorda: 
 
 Primer.- Realitzar, a través dels mitjans de comunicació local, al llarg de l’any 
2010 una campanya informativa i de difusió de l’Oficina Municipal d’Informació als 
Consumidors tot posant l’accent en la funció d’òrgan mediador dels drets i deures de 
consumidors i comerciants. 
 
 Segon.- Avaluar, a través de mitjans i instruments tècnics idonis, l’impacte de 
la campanya en el coneixement i notorietat de les Oficines Municipals d’Informació als 
Consumidors (OMICs). 
 
 Tercer.- Demanar a la Diputació de Barcelona que estudiï fer extensiva 
aquesta campanya als mitjans de comunicació generals de la seva demarcació. 
 
 Quart.- Donar difusió d’aquesta moció entre els mitjans locals de comunicació. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Només dir 
que hem rebut esmenes de l’equip de govern i que les hem acceptat. 
 
 (El regidor Sr. Gausa dóna lectura a l’anterior declaració institucional). 
 
 (En aquests moments, essent les 19,32 hores, amb la vènia de la 
Presidència s’absenta de la sessió el regidor Sr. Puigneró). 
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MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
 4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE LA INSTAL·LACIÓ 
DE PANELLS LLUMINOSOS A SANT CUGAT. 
 
 (El present punt fou retirat de l’ordre del dia). 
 
 5.- PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
ARRAN DE LA MORT DE JORDI SOLÉ TURA. 
 
 (El present punt fou retirat de l’ordre del dia). 
 
 7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT CUGAT DEL VALLÈS DE CONDEMNA A LA SITUACIÓ DE LA PACIFISTA 
SAHRAUÍ AMINETU HAIDAR I LA DETENCIÓ ARBITRÀRIA DELS ACTIVISTES 
PRO-DRETS HUMANS. 
 
 (El present punt fou retirat de l’ordre del dia). 
 
 8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC AMB ESMENES DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU DE SOLIDARITAT AMB EL DIARI EGUNKARIA I ELS SEUS 
TREBALLADORS I DIRECTIUS. 
 
 ATÈS que set anys després de la clausura del diari basc i euskaldun 
Egunkaria, el dimarts 15 de desembre de 2009 ha començat el judici contra cinc 
periodistes d’aquest rotatiu. 
 
 ATÈS que tant la Defensa com la Fiscalia de l’Estat han demanat l’arxivament 
del cas per manca d’indicis i que la denúncia contra els treballadors i els directius 
d’Egunkaria només es sosté en valoracions extrajudicials de l’Associació de Víctimes 
del Terrorisme (AVT) i de l’associació Dignidad y Justicia.  
 
 ATÈS que el tancament del diari Egunkaria i el judici contra els seus 
treballadors i directius representen un greu atemptat contra la llibertat d’expressió i 
contra la promoció de la llengua i cultura basca. 
 
 ATÈS que alguns dels detinguts han denunciat tortures per part de la Guàrdia 
Civil durant els dies d’interrogatoris i incomunicació que preveu la Llei Antiterrorista 
espanyola. 
 
 ATÈS que Sant Cugat del Vallès ja va expressar el seu suport a Egunkaria en 
un acord plenari del 17 de març de 2003. 
 
 Per tot això, el Grup Municipal d’ERC proposa que aquest Ple acordi: 
 
 PRIMER, reiterar el suport i solidaritat al diari Egunkaria i als seus treballadors i 
directius. 
 
 SEGON, proclamar la llibertat d’expressió com a dret fonamental inalienable i 
instar l’Estat espanyol a garantir-lo. 
 
 TERCER, sumar-se a les peticions d’arxivament del cas. 
  
 QUART, traslladar aquests acords als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Sr. Martxelo 
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Otamendi (director del diari Egunkaria) i al Sr. Javier Gómez Bermúdez (President del 
Tribunal de l’Audiència Nacional que jutja el cas). 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: L’any 2003 
aquest Ple ja va aprovar una moció de suport al tancament del diari basc i euskaldun 
Egunkaria i de suport als seus periodistes i directius. 
 
 El més greu de tot això és que han passat sis anys i estem exactament en la 
mateixa situació. Aquella moció aprovada en aquell dia en el seu apartat 5è deia una 
cosa molt interessant: “El tancament d’un mitjà de comunicació produeix un dany 
irreparable a la democràcia ja que la pluralitat informativa i d’opinió és un element 
clau per a l’existència d’un país lliure, el sentit d’aquesta moció és precisament 
reivindicar que el dret a la llibertat d’opinió no està garantit a l’Estat espanyol. 
Nosaltres en pro del consens i que d’aquest Ple en sortís aprovada una altra moció 
en favor d’Egunkaria i del seu director, en Martxelo Otamendi, hem tret l’apartat 4 en 
que denunciava el que per a nosaltres és l’origen i la causa d’aquesta procés grotesc 
que és l’anomenada llei de partits i llei antiterrorista, nosaltres volem denunciar un 
cop més l’existència d’aquesta llei. Aquests dies hi havia un cert consens, fins i tot en 
aquest Ple, per tal de denunciar i donar suport a la situació de l’activista sahrauí 
Aminetu Haidar, voldríem destacar unes quantes coincidències entre la situació que 
ha viscut Aminetu Haidar i la de Martxelo Otamendi. A Aminetu Haidar se l’acusava 
de connivència amb grups terroristes, a l’Aminetu Haidar se l’acusava de reivindicar i 
dedicar-se a ser ciutadana d’un país que no existeix, igual que el Martxelo Otamendi; 
l’Aminetu va rebre tortures, igual que el Martxelo Otamendi, i els mitjans de 
comunicació on vol escriure l’Aminetu Haidar i on denuncien la situació del poble 
sahrauí també han estat perseguits i clausurats, igual que els del Martxelo Otamendi, 
per tant a vegades busquem causes llunyanes justes però aquí al costat, en una altra 
nació que forma part d’aquest Estat, estan succeint exactament les mateixes coses 
igual de condemnables, per tant nosaltres els hi agraïm el suport a aquesta moció, 
nosaltres evidentment li donem un altre to i un altre contingut però en tot cas serà 
molt positiu per a la llibertat d’aquest país que aquesta moció es pugui aprovar. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Repassant les 
actes vaig veure com aquesta moció ja s’havia presentat el març del 2003 i per tant 
en aquell moment la intervenció la va fer el meu predecessor, en Francesc Godàs, i 
anava una mica en la línia que aniré jo. Després d’aquella moció també vull recordar 
que a l’octubre del 2003 el Partit Popular va presentar una moció perquè es revoqués 
la moció aprovada, lògicament o per sort en aquest municipi hi ha una majoria política 
que encara té una mica de sentit comú i no cau en aquests tics que a vegades el 
Partit Popular ens té acostumats. Nosaltres estem absolutament en contra de les 
accions preventives, hi ha molts exemples molt actuals, i en aquest cas és una més, 
una acció preventiva que més de sis anys després perquè va passar el febrer de l’any 
2003, fins i tot el fiscal de l’Estat ha retirat la seva denúncia, per tant ara tot queda 
només en mans d’unes denuncies de dues associacions molt respectables però que 
en qualsevol cas qüestionem quins són els seus objectius amb la denuncia d’aquest 
afer. Jo crec que el pitjor del cas és el tractament que s’ha fet amb aquestes 
persones, amb aquests professionals, i també l’acció en contra de la llibertat d’opinió 
d’una forma molt forassenyada i segurament ve determinada per unes polítiques amb 
les que nosaltres no hi estem d’acord, com tampoc vam estar d’acord i no hi estem 
d’acord amb la llei antiterrorista, que es va fer només amb l’objectiu de carregar-se 
alguns partits, i recentment hem vist que altres partits, en tot cas des del meu punt de 
vista igual o amb fonaments històrics molt pitjors demanen fer manifestacions als 
nostres pobles i ciutats quan hi ha consultes ciutadanes. Si realment qui va tirar 
endavant aquesta llei antiterrorista o llei de partits cregués amb els objectius d’una llei 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.12.2009                    pàg. 20 

 
ESBORRANY ACTA 

que va en contra d’aquests partits que no accepten les regles del joc democràtic, 
doncs em sembla que s’ha quedat curt en tot cas amb la llista de partits il·legalitzats. 
 
 En tot cas el que els hi diem és que donem suport com ho vam fer en el març 
de 2003 i com ho vam fer també quan entre tots no vam donar suport a la moció del 
Partit Popular. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Com ha 
repetit tothom el 2003 es va presentar una moció a la qual nosaltres hi vam donar 
suport amb solidaritat amb els directius del diari Egunkaria. Aquell text el vam aprovar 
des del nostre grup i vam dir-ho literalment així com a rebuig al tancament d’un diari. 
Creiem que una mesura com és el tancament d’un diari és una mesura excepcional, 
que és inadmissible en democràcia si no hi ha una base molt forta, empírica, sense 
discussió, de la possibilitat que aquest diari estigui al servei dels interessos 
terroristes.  
 
 En aquest període de temps que va des del 2003 fins avui hem  sabut a més 
-com ho ha repetit també el Sr. Boix-  que la Fiscalia General de l’Estat ha demanat 
l’arxivament del cas, i per tant sembla que un fet que és important i transcendent, i 
per aquest motiu pensem que és necessari seguir posicionant-nos a favor. 
 
 Manifestar que el meu grup votarà a favor no sense dir que en la part no 
dispositiva de la moció (i tot recordant que el que votem són els acords) es menciona 
la denuncia de suposades tortures que han rebut alguns dels detinguts. Dir 
públicament que per al meu grup aquesta redacció no suposa l’acceptació dels fets. 
Aquesta és una qüestió greu i sobre la qual sols els tribunals s’hi poden pronunciar. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: Per coherència amb el que vam fer fa gairebé set anys, tot i que tenia alguna 
discrepància amb l’exposició de motius que aniria en la línia que ha pogut manifestar 
el portaveu socialista, nosaltres donarem suport a la moció presentada per Esquerra 
Republicana. Estem acostumats a que les estructures de l’Estat, aquelles que 
teòricament han d’administrar justícia en el sentit més ampli siguin terriblement lentes, 
i gairebé set anys després del tancament del diari Egunkaria i que el 15 s’iniciés la 
vista oral, i tenint en compte com ja s’ha dit que la Fiscalia ha demanat l’arxivament 
per falta d’indicis, doncs això ens fa posar de més actualitat si cap la moció que vam 
aprovar en el seu moment. Probablement passi el que passi en el judici, encara que 
s’absolgui -que pensem que és el que passarà amb els acusats i més tenint en 
compte com està la situació- possiblement el diari no tornarà als quioscos amb 
sentència favorable o no Egunkaria ja ha complert la seva condemna, i com dèiem 
ara fa prop de set anys i recollint el sentiment de molts diaris de casa nostra la nostra 
preocupació perquè la llengua basca tingués de nou un instrument de difusió i això 
des d’una llengua minoritària que igual que la nostra mereix especial protecció i que 
expressàvem el nostre desig perquè es cerquessin fórmules per tal de contribuir a 
aquest objectiu amb la situació actual es fa més difícil que aleshores. Per tant 
nosaltres donarem suport a la moció tot i lamentar això que he comentat ara, que 
malgrat tot, molt probablement el diari Egunkaria no torni als quioscos, i la llengua 
basca es vegi més debilitada i aquí nosaltres hi tenim una especial sensibilitat i que 
per tant la condemna ja l’hagin complert. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      20 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:   2 (PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Abstencions:       0 
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TORN D’EXPLICACIÓ DE VOT 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: El 20 
d’octubre de l’any 2003 el grup municipal Popular va presentar una moció per tal de 
revocar la moció que s’havia presentat uns mesos abans d’aquella data on es 
recolzava per part d’aquest ajuntament els imputats del cas Egunkaria, que eren els 
directius del mateix diari. La raó per la qual la vam presentar era pel coneixement de 
les noves dades que demostraven que les actuacions judicials realitzades fins el dia 
d’aquella moció tenien una base prou sòlida que la justificava, i per tant corroborava 
que l’obertura del judici contra els imputats no es tractava ni molt menys d’un atac a la 
llibertat d’expressió i tampoc d’un atac a la llengua basca com alguns ens volien fer 
veure. Avui arrel de la sentència de l’Audiència Nacional veiem com les acusacions 
que havien rebut els processats en aquell moment ara s’han focalitzat en causes per 
la integració a l’organització terrorista ETA. Vull expressar la desolació que tenim des 
del grup Popular en veure com els partits polítics que recolzaren aquesta moció 
poden ser capaços d’intentar fer aquest judici una gran actuació supèrflua, volent fer 
creure que en comptes de ser un cas per al qual es jutgen les relacions entre el mitjà 
de comunicació i ETA, seria un cas d’atac flagrant contra el poble basc i la seva 
llengua basca. La justícia existeix per jutjar conforme la legalitat i amb els drets i 
deures sobre la mà i en aquest sentit em sembla agosarat per part dels qui 
qüestionen aquest cas i d’altres la legalitat que tenen els alts òrgans judicials de la 
nostra societat. 
 
 Com a reflexió caldria que penséssim amb l’atemptat que s’està produint en el 
cas que aquelles que defensen la llibertat d’expressió exercint l’honorable professió 
de periodista, finalment es demostra que han participat en assassinats de persones 
com nosaltres, que per tenir uns altres pensaments destrossen famílies, deixen 
vídues, vidus, orfes o els seus nens, i tot per un ideal fanàtic que els impedeix 
distingir el bé del mal. Qualsevol cosa que estigui relacionada amb ETA es taca amb 
sang i els imputats i tota la gent que els envolta fent creure que és una lluita contra el 
poble basc, el que fa és intentar tacar la cultura i la llengua basca, una gran mentida. 
En aquest sentit considero que els responsables polítics haurien de ser més sensats, 
ser capaços de transmetre a la societat que els acusats estan sent jutjats per delictes 
molt greus que no tenen res a veure amb la lluita pel país i la defensa de la llengua 
que ells abanderen i per tant pregaria que fos la justícia la que parlés, que al cap i a la 
fi és qui té la potestat i tot el dret per poder-ho fer. 
 

INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE 
 

 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Em penso que el 
torn de paraula que ha utilitzat la Sra. Rodríguez no és pas per explicació de vot sinó 
que l’ha utilitzat per un posicionament del seu grup que en aquests moments no 
tocava. Si la Sra. Rodríguez no es veu capaç de mantenir un debat en condicions 
d’igualtat doncs que utilitzi el to adequadament. Pensem que no l’ha utilitzat 
adequadament Sr. Alcalde. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ja sap vostè Sr. Grangé que la norma que venim 
aplicant és d’una gran flexibilitat i deixem que els grups que no utilitzin el primer torn 
que és el de defensa de la seva posició puguin fer ús de l’explicació de vot en els 
termes que el propi grup es fixi, per tant la Sra. Rodríguez ha fet ús del temps que 
tenia de la millor manera que ha cregut adient, i aquí queden les seves 
manifestacions i les de vostè. 
 
 9.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU SOBRE L’ACTIVISTA SAHRAUÍ 
AMINETU HAIDAR. 
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 (El present punt fou retirat de l’Ordre del Dia). 
 
 10.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUiA i PSC-CpC PER TAL 
QUE L’AJUNTAMENT TREBALLI AMB FINANCES ÈTIQUES. 
 
 L’activitat financera constitueix un element clau per un desenvolupament 
equilibrat de l’economia. Aquest desenvolupament no sempre ho és en termes 
d’equilibri social, justícia i d’equitat, i per tant s’ha d’anar afavorint que l’objectiu de les 
finances tingui implicacions socials, mediambientals i ètics perqué poden donar 
resposta a persones i sectors socials amb molta atenció teòrica i poc de pràctica 
financera i per tant 
 
 Atès que les activitats i desenvolupament econòmic no tenen un caràcter 
neutral i que no sempre garanteixen l’equilibri social, la justícia i l’equitat. 
 
 Atès que l’activitat de les institucions i inversions financeres no s’escapa 
d’aquesta lògica com  ha posat de manifest l’actual crisi econòmica afectant greument 
l’economia productiva, i que té el seu origen en una crisi financera causada 
essencialment per les inversions d’alt risc especulatives i sense límits, l’absència de 
regles mínimes  i control social de les inversions financeres. 
 
 Atès que com a conseqüència d’aquesta crisi s’han hagut de dedicar 
importants recursos públics procedents dels impostos de tots els ciutadans per tal de 
rescabalar moltes entitats privades de base accionarial i d’estalvi que havien estat 
portades a situacions límits pels seus gestors. 
 
 Atès que en els darrers anys, en els països avançats ha anat augmentant la 
preocupació social i ciutadana per l’estalvi i les inversions ètica, des de fa anys han 
anat sorgint en diversos països europeus nombroses institucions d’àmplia base social 
amb aquestes característiques. 
 
 Atès que l’objectiu comú d’aquestes entitats és el de finançar l’economia social 
i solidària i, en general, les iniciatives que s’anomenen del tercer sector. 
 
 Atès que aquestes institucions de finances ètiques aporten les seves 
competències i el seu finançament als sectors socials que tenen greus dificultats per 
trobar finançaments en el sistema bancari tradicional. 
 
 Atès que en l’àmbit de Catalunya, la sensibilitat i preocupació social per la 
creació d’un sistema de finances ètiques i solidàries, s’ha desenvolupat de primer 
moment, mitjançant la creació de diverses entitats que han aconseguit la col·laboració 
d’algunes Administracions públiques. 
 
 Atès que les institucions i forces polítiques del nostre entorn s’han pronunciat 
en reiterades ocasions sobre la necessitat d’impulsar la Banca ètica per tal de donar 
suport a projectes viables d’economia social que contribueixin a les iniciatives 
relatives a les noves necessitats socials. 
 
 El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat acorda: 
 
 Primer.- Que una part de les finances de l’Ajuntament de Sant Cugat estigui 
vinculada a alguna entitat relacionada amb la Banca Ètica. 
 
 Segon.- Que en l’apartat dels pressupostos vinculats al tercer sector es puguin 
finançar amb aportacions de fons financers Ètics. 
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 Tercer.- Donar coneixement públic i transparència de les esmentades relacions 
de les operacions financeres amb entitats dedicades a tal fi. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: La banca 
ètica és una manera de fer banca que haurem de tenir en compte, actualment ens 
dóna la sensació que la banca no compleix estrictament amb els nostres diners i els 
dels contribuents a fomentar l’economia des d’una posició ètica, cosa que ja ens 
costa d’entendre per la imatge que avui està donant la banca clàssica. La nostra 
obligació com a institució pública és treballar cada cop més amb entitats financeres 
en que els seus objectius vagin dirigits a una banca més responsable, i el que molts 
defensem que els diners gestionats per institucions públiques estiguin d’acord amb 
objectius ètics. Som conscients que encara aquesta cultura de la banca està lluny i 
que ens hem d’adaptar al servei del mercat que la banca ofereix, però creiem que 
hauríem de fer un esforç -i sobre tot amb les finances del tercer sector- a canalitzar 
part d’aquests recursos a través d’aquesta filosofia de banca. 
 
 Ara que estem treballant per als pressupostos del 2010 creiem oportú fer 
aquesta reflexió i ser conscients d’aquesta possibilitat. A la Junta de Portaveus se’ns 
va comunicar que estàvem treballant amb la banca ètica però no teníem ni 
coneixement ni quantitat destinada a l’efecte. Aquesta moció no té sentit si no 
s’aprova pel conjunt de les forces polítiques del nostre consistori i per tant no tenia 
més intenció que agafar compromís per canviar i ser conscients de la responsabilitat 
pública en la cultura de les finances ètiques i agraïm als companys d’Iniciativa d’haver 
pogut preparar-la, presentar-la i per tant també la retirem conjuntament, i a l’equip de 
govern li demanem que se’ns informi i que volem estar presents per tal de seguir 
recolzant totes aquelles operacions que es puguin utilitzar en finances amb bancs 
ètics. 
 
 (La present moció fou retirada de l’Ordre del Dia). 
 
TERRITORI 
 
 11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MINUTA DE CONVENI ENTRE ADIGSA 
I L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, PER A LA CESSIÓ DE L’ÚS 
DEL PROGRAMA INFORMÀTIC DEL REGISTRE DE SOL·LICITANTS 
D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I ENCOMANDA DE GESTIÓ A 
FAVOR DE SPM PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, 
SA (PROMUSA). (EXPEDIENT NÚM. UA91/09/03 – X/09/31216). 
 
 ATÈS que la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, publicada 
al DOGC núm. 5044, de 9 de gener de 2008, preveu a l’article 92 i següents el 
Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial amb la funció de recollir, 
gestionar i tractar la informació de forma homogènia i unitària, i afavorir la 
transparència amb el control de l'adjudicació i transmissió dels habitatges amb 
protecció oficial. 
 
 ATÈS que en compliment del mandat de la Disposició Addicional 17ena de la 
Llei 18/2007, d’aprovació d’un Reglament de l’anterior Registre, s’ha regulat i 
desenvolupat l’estructura i funcionament d’aquest mitjançant el Decret 106/2009, de 
19 de maig, publicat en DOGC núm. 5419 de 13 de juliol de 2009. 
 
 ATÈS que el Decret 106/2009, de 19 de maig, preveu que tant el Registre de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya com el Registre municipal d’aquells 
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ajuntaments que el creïn, tindran un fitxer mínim comú amb una aplicació informàtica 
de suport d’aquest. 

 
 ATÈS que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès té interès en crear el seu 
propi Registre Municipal de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial i disposar 
del programa informàtic que li serveix de suport i gestió, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
 Primer.- APROVAR en tots els seus extrems, propis termes i textualitat la 
minuta de Conveni a formalitzar entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i 
ADIGSA relacionat amb la cessió d’ús del programa informàtic del Registre de 
Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial. 
 
 Segon.- FACULTAR a la societat privada municipal SPM PROMOCIONS 
MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, SA (PROMUSA) constituïda segons 
els seus estatuts com a únic operador públic promotor d’habitatges socials al municipi 
per a la signatura de l’esmentat Conveni així com per a qualsevol altre atorgament 
documental complementari que pugui esdevenir necessari en ordre a la formalització i 
execució d’aquest Conveni i ENCOMANAR a PROMUSA d’acord amb el que 
determina l’article 15 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la realització de tots 
aquells tràmits que es considerin necessaris en relació al programa informàtic del 
Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial.  
 
 Tercer.- DISPOSAR que els actes o actuacions que en el seu cas es puguin 
considerar necessaris per a la realització de l’encàrrec de gestió efectuat s’adoptaran 
per l’òrgan municipal competent seguint la tramitació prevista en l’ordenament jurídic 
d’aplicació. 
 
 Quart.- DELEGAR a la Junta de Govern Local, l’adopció de quants acords 
complementaris puguin resultar necessaris. 
 
 Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a PROMUSA als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: El punt que els 
portem a aprovació dóna compliment al que estableix el títol 5è del capítol 4t de la 
Llei 18/2007 del dret a l’habitatge. Concretament els proposem aprovar una minuta de 
conveni per possibilitar la cessió per part d’Adigsa, és a dir del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya de l’ús del programa informàtic 
que ha de fer possible el registre únic de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial. 
En el mateix acord faríem l’encomanda de gestió a favor de la societat d’habitatge 
municipal de Promusa per tal que sigui aquesta la que pugui gestionar aquest 
programa informàtic a l’efecte de fer possible la sol·licitud d’habitatges. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 22 
membres electius presents). 
 
 12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL REGISTRE 
MUNICIPAL DE SOL·LICITANTS D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE 
SANT CUGAT DEL VALLÈS I DELS PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ I 
ENCOMANDA DE GESTIÓ A FAVOR DE SPM PROMOCIONS MUNICIPALS DE 
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SANT CUGAT DEL VALLÈS, SA (PROMUSA). (EXPEDIENT NÚM. UA91/09/04 – 
X/09/31217). 
 
 ATÈS que la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, publicada 
al DOGC núm. 5044, de 9 de gener de 2008, preveu a l’article 92 i següents el 
Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial amb la funció de recollir, 
gestionar i tractar la informació de forma homogènia i unitària, i afavorir la 
transparència amb el control de l'adjudicació i transmissió dels habitatges amb 
protecció oficial. 
 
 ATÈS que en compliment del mandat de la Disposició Addicional 17ena de la 
Llei 18/2007, d’aprovació d’un Reglament de l’anterior Registre, s’ha regulat i 
desenvolupat l’estructura i funcionament d’aquest per Decret 106/2009, de 19 de 
maig, publicat en DOGC núm. 5419, de 13 de juliol de 2009. 
 
 ATÈS que el Decret 106/2009, de 19 de maig, preveu la possibilitat 
d’adscriure’s al Registre de l’Administració de la Generalitat de Catalunya així com la 
creació d’un registre municipal per a aquells ajuntaments que estiguin interessats, als 
quals se’ls facilitarà un fitxer mínim comú amb una aplicació informàtica de suport 
d’aquest. 
 
 ATÈS que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès té interès en crear el seu 
propi Registre Municipal de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial i disposar 
del programa informàtic que li serveix de suport i gestió, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
 Primer.- APROVAR el Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatges 
amb Protecció Oficial de Sant Cugat del Vallès i dels procediments d’adjudicació, que 
forma part integrant d’aquest acord com a Annex I. 
 
 Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de 30 
dies a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci corresponent en el 
BOP, de conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, i TRAMETRE còpia del projecte del 
Reglament a la Secretaria d’Habitatge del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, amb sol·licitud d’informe. 
 
 Tercer.- APROVAR el model oficial de sol·licitud d’inscripció al Registre de 
Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Sant Cugat del Vallès, que forma 
part integrant d’aquest acord com a Annex II, la utilització del qual serà obligatòria per 
a la inscripció i modificació de dades al Registre. Aquest model podrà ser adaptat i 
modificat per l’òrgan gestor del Registre respectant els elements que conformen el 
fitxer mínim comú que es determina al Reglament del Registre de Sol·licitants 
d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya. 
 
 Quart.- CREAR el fitxer de dades personals del Registre de Sol·licitants 
d’Habitatge amb Protecció Oficial de Sant Cugat del Vallès, d’acord amb les 
especificacions que es contenen a l’Annex III.  
 
 Cinquè.- ENCOMANAR a PROMUSA d’acord amb el que determina l’article 15 
de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la realització de tots aquells tràmits 
de gestió que es considerin necessaris en relació al Registre de Sol·licitants 
d’Habitatges amb Protecció Oficial de Sant Cugat del Vallès, tal com la fixació de la 
data d’inici d’activitats, la subscripció de documents per a l’efectivitat dels presents 
acords, la rectificació en qualsevol moment dels errors aritmètics o de fet que es 
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poguessin produir i la inscripció del fitxer davant de l’Agència Catalana de Protecció 
de Dades, d’acord amb les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, del Reial Decret 1720/2007, 
de 21 de desembre, que aprova el Reglament que la desenvolupa i de la resta de 
normativa d’aplicació.  
 
 Sisè.- DISPOSAR que els actes o actuacions que en el seu cas es puguin 
considerar substancials per a la realització de l’encàrrec de gestió efectuat 
s’adoptaran per l’òrgan municipal competent seguint la tramitació prevista en 
l’ordenament jurídic d’aplicació. 
 
 Setè.- DECLARAR que el Reglament que s’aprova no serà d’aplicació als 
procediments d’adjudicació pendents de resolució abans de la data d’inici d’activitats 
del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Sant Cugat del 
Vallès, que es seguiran regint per la normativa anterior d’aplicació i DECLARAR que 
els convenis signats per l’Ajuntament i/o PROMUSA, seguiran en vigor fins la seva 
total execució a les promocions que hagin iniciat el procés d’adjudicació amb 
anterioritat a la seva entrada en vigor. 
 
 Vuitè.- DELEGAR a la Junta de Govern Local l’adopció de quants acords 
complementaris puguin resultar necessaris. 
 
 Novè.- DISPOSAR que el Reglament del Registre Municipal de Sol·licitants 
d’Habitatges amb Protecció Oficial de Sant Cugat del Vallès quedarà aprovat amb 
caràcter definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne nou acord, en el supòsit que durant 
el període d’exposició pública de l’expedient no s’hagués presentat cap suggeriment 
o reclamació o al·legació, de conformitat amb el que disposa l’article 49 en relació 
amb els articles 65.2) i 70.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local i l’article 66.1) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, havent-se de publicar en 
aquest supòsit el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva entrada en vigor. 
 
 Desè.- NOTIFICAR el present acord a PROMUSA als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: En relació amb el 
punt que acabem d’aprovar portem l’aprovació inicial d’aquest Reglament del Registre 
municipal de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial a la ciutat de Sant Cugat el 
Vallès. Com saben aquest Reglament el que fa és especificar la normativa concreta 
en relació al nostre municipi i concretament també establir els procediments 
d’adjudicació i encomanda de gestió a favor de la societat Promusa. Com detall a 
destacar dir que es proposa a través del Reglament en el cas dels habitatges de 
venda seguir mantenint el termini de 10 anys d’empadronament per tal d’afavorir els 
ciutadans i ciutadanes que tenen un arrelament a la ciutat de Sant Cugat i possibilitar 
que continuïn habitant en aquesta ciutat. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: En el punt 
anterior no he intervingut perquè els puc ajuntar els dos, jo crec que els dos punts 
són una bona notícia per la ciutat i venen molt determinats per les polítiques que des 
dels darrers anys s’estan portant a terme des del Govern de la Generalitat en el camp 
de l’habitatge; el fet que Adigsa proposi una base de dades comuna amb tots els 
ajuntaments ajuda al nostre ajuntament i ajuda a altres ajuntaments que no tenen els 
deures fets també, que són molts per cert, i pel que fa al Registre d’habitatges 
pensem que és una bona notícia que la nostra ciutat faci un registre, si no el fes 
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hauria de participar en el registre a nivell de país, que bé, tampoc estaria malament 
però en tot cas està bé que fem un Registre d’habitatges i que posem negre sobre 
blanc quines són les condicions però en la seva proposta hi ha algun tema, vostè n’ha 
dit un d’ells, un exemple, jo crec que potser és dels més importants, amb el que 
nosaltres no hi estem d’acord. Dins de la proposta que es fa de Reglament a nivell  
nacional hi ha un ventall de possibilitats, vostès legítimament -però molt des d’una 
perspectiva política- han pensat que aquesta era la millor solució i nosaltres ens 
abstindrem en aquesta votació perquè voldrem presentar-los-hi al·legacions en 
aquest Registre i esperem que arribem a un acord, no només en aquest tema, n’hi ha 
d’altres també, que esperem que puguem millorar com hem fet en altres municipis. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo crec que 
del que es tracta aquí és d’avançar vers una oferta pública integrada de totes les 
administracions a Catalunya i això pensem que és una bona acció. El que avui fem va 
en aquesta direcció i penso que no és altra cosa que l’objectiu últim de que els i les 
joves de Catalunya tinguin més oportunitats i més facilitats per emancipar-se.  
 
 A Sant Cugat, d’acord amb el principi d’autonomia local que recull la legislació, 
avancem vers aquest objectiu però hi posem, perquè tenim dret, les nostres 
condicions. La mesura que crida més l’atenció, jo crec que ens hi hem fixat tots,  és la 
de continuar demanant 10 anys de residència per habitatges públics de venda; el 
màxim del topall establert per la Generalitat. 
 
 Sant Cugat és una ciutat que expulsa els seus joves per ser una ciutat cara? 
Aquesta possiblement és la pregunta a la qual aquesta política pública intenta 
respondre. Mantenir els 10 anys de residència com a requisit hi té a veure. Ara bé, 
exigir 10 anys és l’única resposta possible a aquesta preocupació o bé podríem haver 
trobat altres mesures des d’altres perspectives per ajudar els joves de la ciutat? Des 
d’aquesta perspectiva de preguntar-nos coses nosaltres per exemple hem presentat 
al·legacions en aquest sentit al Pressupost del 2008, 2009 i 2010 en el debat sobre 
ordenances fiscals per ajudar als joves de la ciutat que adquireixen un habitatge 
públic; al·legacions que en tots els casos, 2008, 2009 i 2010 s’han rebutjat, per tant 
pensem que podrien haver-hi altres incentius i que en el si del Consell d’Administració 
de Promusa, en el si de la Comissió Informativa es podien haver debatut i no hem 
tingut oportunitat per fer-ho. Per fer-ho és que nosaltres també ens abstindrem, 
presentarem al·legacions per tal de millorar la proposta. 
 
 Pensem que 10 anys de residència ens diferencia de la resta de municipis del 
nostre entorn. I el nostre dubte, el qual plantegem amb tota honestedat és si realment 
som tan diferents. Sant Cugat no és una illa, és una ciutat mitjana en un entorn 
metropolità i de ben segur que les tendències que es donen a d’altres municipis 
també es donen en aquest, i tampoc som tan singulars.   
 
 Ens hagués agradat tenir més elements en aquest debat per no deixar-nos dur 
per imatges preconcebudes de que som els millors del món o de que som tan 
diferents de la resta, simplement haguéssim volgut tenir dades empíriques que ens ho 
demostrin si realment quina és la nostra singularitat. Crec que trobar aquestes dades 
ens hagués ajudat a ajustar les polítiques públiques en un tema de tanta 
transcendència com és el de l’habitatge públic. Per tot això amb esperit constructiu 
també ens abstenim per poder presentar al·legacions en el termini d’exposició 
pública, ja que d’altra banda si votéssim a favor no ho podríem fer. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Jo voldria recordar 
als grups que en data 23 de novembre es va lliurar als representants de cada grup 
municipal el Reglament i la proposta de Reglament, per tant han tingut un mes per fer 
arribar propostes a aquesta Tinença d’alcaldia, cosa que no han fet arribar, no passa 
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res, obrim avui un termini d’informació pública en el que agrairia utilitzessin i per tant 
fessin arribar propostes. Per tant que consti que fa un mes que els grups tenen 
aquesta documentació a les seves mans i que aquí no ha arribat cap proposta. És 
cert que és un element bo per la ciutat i per això el defensem i el defensem amb 
convicció. No estem d’acord en aquest punt, és cert. L’equip de govern pretén seguir 
prioritzant als ciutadans que fa anys que viuen a Sant Cugat i per tant prioritza que en 
els habitatges de venda hi tinguin més puntuació o més accés aquells que fa més 
temps que viuen a Sant Cugat, és cert, és una política que fa molts anys que 
apliquem i que hem deixat sempre molt clara. Nosaltres confiem que exposin les 
seves perspectives, com saben el lloguer s’ajusta als tres anys, és una obligatorietat 
que imposa la llei i que es reclamen tres anys d’empadronament, res a dir, però en 
venda ja que disposem d’aquesta autonomia municipal pensem que sí que val la 
pena possibilitar aquests 10 anys d’empadronament i n’estem molt convençuts. En 
política d’habitatge mirem de fer el millor possible, i habitatge per gent jove no només 
hi ha aquesta mesura de fer que els joves són qui més poden demostrar anys 
d’empadronament perquè normalment els joves han nascut aquí des de l’any 1, o des 
de l’any 0 tenen el empadronament a Sant Cugat i per tant això ja és un avantatge 
pels joves perquè es puguin quedar, sinó que també hem promocionat habitatge de 
lloguer per a joves amb una quantia molt important, fins i tot m’atreviria a dir en 
proporció bastant més important que molts municipis amb els quals ens podem 
comparar. Per tant nosaltres no diem que siguem els millors sinó que dins les nostres 
possibilitats fem tot el que podem per sortir força ben parats, tenint en compte que les 
necessitats d’habitatge hi segueixen sent i que no podem satisfer la demanda de 
tothom perquè sempre malauradament quedem mancats en aquest aspecte, per tant 
jo els emplaço a que ens presentin les al·legacions que considerin oportunes que 
sens dubte les estudiarem. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      15 (CiU, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       7 (PSC, ICV-EUiA i PP) 
 
 13.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE 
REPRESENTANT MUNICIPAL EN LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DEL TERME 
MUNICIPAL DEL PAPIOL. 
 
 Atès que el Ple municipal en sessió ordinària de 18 de maig de 2009 de 
conformitat amb el que determinen els articles 28.1) i 114.2.c) del Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 28 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, va 
acordar l’inici de l’expedient per a la delimitació del terme municipal de Sant Cugat del 
Vallès, en la part que confronta amb el terme del municipi del Papiol, havent estat 
promogut l’inici d’aquest expedient per part de l’Ajuntament del Papiol davant la 
Direcció General d’Administració Local, del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
 Atès que el propi Ple municipal supraesmentat va acordar el nomenament com 
a membres de la Comissió que ha de representar aquest Ajuntament en les 
operacions de delimitació les persones següents: 
 
Lluís Recoder i Miralles    Alcalde de la Corporació 
Un representant de l’EMD de Valldoreix    (*) 
Mercè Conesa i Pagès   Tinent d’Alcalde de Territori 
Josep Tarragó Pampalona   Tècnic de la Corporació 
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Josep M. Rigau i Caixès   Secretari de la Corporació 
 
(*) A ésser designat per la pròpia EMD. 
 
 Atès que procedint reglamentàriament integrar les respectives comissions de 
delimitació amb l’alcalde i dos regidors de cada municipi, en aquest cas i pel que fa 
de manera concreta a Sant Cugat del Vallès des d’un cànon de raonabilitat i 
congruència i per tal de no desequilibrar la composició paritària intermunicipal de la 
Comissió de Delimitació, es va acordar el nomenament de l’alcaldia, d’un regidor i 
d’un membre electe representant de l’EMD de Valldoreix com ens descentralitzat del 
municipi i que forma part del terme municipal de Sant Cugat del Vallès en la part 
colindant amb el municipi del Papiol. 
 
 Atès que si bé l’especificitat anterior sembla comportar de manera inherent la 
coherència de la designació feta per part municipal pels motius explicitats, en data 13 
de novembre de 2009 ha estat recepcionat a l’Ajuntament ofici del Director General 
d’Administració Local en el qual es comunica la necessitat de nomenament d’un altre 
regidor com a membre de la Comissió Municipal de Delimitació amb invocació única 
d’allò que disposa l’article 28.2) del Decret 244/2007, de 6 de novembre, i sense cap 
ponderació relacionada amb l’especificitat de tractar-se d’un municipi del qual en 
forma part una entitat municipal descentralitzada. 
 
 Atès d’altra banda i sens perjudici d’accedir a la petició del Departament de 
Governació, la circumstància rellevant -en un ordre pràctic en l’estat actual del 
procediment- referida al fet d’haver finalitzat la Comissió intermunicipal de delimitació 
territorial les seves funcions en la darrera reunió de 15 d’octubre de 2009 en que va 
quedar documentada la manca d’acord entre els municipis de Sant Cugat del Vallès i 
del Papiol reflectida en la corresponent Acta, i que de conformitat amb l’esmentada 
discrepància i prèvia aprovació de la susdita acta de disconformitat per part dels 
plens municipals d’ambdós municipis procedeix ara d’elevar l’expedient a la Direcció 
General d’Administració Local als efectes que elabori un posicionament sobre les 
diverses propostes de delimitació defensades per cada municipi havent de sotmetre’s 
l’expedient a informe de la Comissió de delimitació territorial i a dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora com a tràmit previ a la resolució de l’expedient per part 
del Departament de Governació i Administracions Públiques. 
 
 Atès que sens perjudici de l’anterior i en via de complementació d’allò 
interessat per part de l’esmentat Centre Directiu, es sotmet al Ple la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- NOMENAR al regidor municipal Josep Romero i Tejero com a membre de 
la Comissió de Delimitació del terme municipal del Papiol, amb caràcter 
complementari a la designació de membres aprovada pel Ple municipal en sessió de 
18 de maig de 2009, en substitució d’un representant de l’EMD de Valldoreix. 
 
 2n.- TRASLLADAR el present acord al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament del Papiol i 
a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Concretament es 
tracta de designar un representant en la Comissió de Delimitació del terme municipal 
del Papiol i per tant complementar un acord de Ple que ja va designar quins serien els 
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membres d’aquesta Comissió. En aquest sentit s’anomena al regidor Josep Romero 
com a membre de la Comissió de Delimitació del terme municipal del Papiol. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 22 
membres electius presents). 
 
 14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ACTUACIONS DE DELIMITACIÓ DE 
TERMES ENTRE ELS MUNICIPIS DEL PAPIOL I DE SANT CUGAT. 
 
 Atès que el Ple municipal en sess  ió ordinària de 18 de maig de 2009 de 
conformitat amb el que determinen els articles 28.1) i 114.2.c) del Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 28 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, va 
acordar l’inici de l’expedient per a la delimitació del terme municipal de Sant Cugat del 
Vallès, en la part que confronta amb el terme del municipi del Papiol, havent estat 
promogut l’inici d’aquest expedient per part de l’Ajuntament del Papiol davant la 
Direcció General d’Administració Local, del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
 Atès que en data 15 d’octubre de 2009 es van reunir les Comissions de 
delimitació creades a l’efecte, on hi havia representants de l’Ajuntament de Sant 
Cugat, l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, l’Ajuntament del Papiol i de 
la Generalitat de Catalunya, als efectes de realitzar les operacions de delimitació, de 
les quals van aixecar acta conjuntament, els secretaris de les dues corporacions 
afectades, en la qual consten les corresponents discrepàncies, en els termes de 
l’article 31.1) del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució 
i la demarcació territorial dels municipis de les entitats municipals descentralitzades i 
de les mancomunitats de Catalunya.  
 
 Atès allò establert al Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya (capítol V del Títol I), així com 
per allò establert als articles 22.2b) i 47.2.c) de la Llei 7/85, reguladora de les bases 
de règim local, de 2 d’abril i l’article 52.2b) del Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
 En base a tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents acords: 
 
 1r.- APROVAR, amb el quòrum previst a 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. 31.3) del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en els seus propis termes, 
contingut i abast, l’acta relativa a les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Sant Cugat del Vallès i del Papiol, en data 15 d’octubre de 2009, i 
signada per representants de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix, de l’Ajuntament del Papiol i representants 
de la Generalitat de Catalunya, en la qual consten les corresponents discrepàncies. 
 
 2n.- CONSTATAR la disconformitat en el si de la Comissió, dels membres de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, respecte a les coordenades UTM de la Fita 2 i 
la delimitació en el tram de l’ermita de la Salut, en la que es proposa per part d’aquest 
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Ajuntament, mantenir el límit que transcorre per meitat de dita edificació, amb la 
motivació específica de l’informe del Director del Museu de Sant Cugat del Vallès, i 
els seus antecedents que s’incorporen a la proposta com a motivació específica, 
d’acord amb el que determina l’article 89.5) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, i en conseqüència RATIFICAR el posicionament dels representants de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en la sessió de data 15 d’octubre de 2009, en 
els seus propis termes i abast que consten davant la Comissió de Delimitació. 
 
 3r.- FACULTAR a l’Alcalde-President per exercir en nom i representació de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès les accions administratives, judicials o de 
qualsevol altra naturalesa en defensa dels interessos municipals. 
 
 4t.- ENCARREGAR al Servei de Planejament i Gestió de l’Àmbit de Territori, 
perquè elabori una addenda a la Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic i Catàleg de Sant Cugat del Vallès, als efectes d’incloure la fitxa relativa 
a l’ermita de la Salut. 
 
 5è.- TRALLADAR el present acord a la Direcció General d’Administració Local, 
als efectes del que determina l’article 32.2) del Decret 244/007, de 6 de novembre, 
juntament amb la documentació acreditativa de la delimitació proposada per part 
d’aquest Ajuntament. 
 
 6è.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament del Papiol, així com a l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix, als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: L’acord que els 
presentem és concretament aprovar la posició i l’informe municipal en relació a la 
delimitació del terme municipal i la línia de terme respecte el municipi veí del Papiol. 
Si bé en les diverses reunions que s’han fet s’ha pogut acordar alguns punts de la 
línia del terme, hi ha un punt en el que hem de fixar un desacord que és concretament 
en relació a l’ermita de la Salut, per tant en l’acord de Ple que els proposem 
constataríem la disconformitat de la Comissió de l’Ajuntament de Sant Cugat respecte 
les coordenades UTM de la fita 2 i la delimitació en el tram de l’ermita de la Salut. 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 22 
membres electius presents). 
 
 15.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DE 
L’ÀMBIT TERRITORIAL DE L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE 
VALLDOREIX DINS EL TERME DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 
 Atès que el Ple municipal en sessió ordinària de 24 d’abril de 2006, de 
conformitat amb el que determinen els art. 28.1) i 114.2.c) del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i art. 28 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, va 
acordar a petició de l’EMD de Valldoreix, l’inici de l’expedient per a la delimitació de 
l’àmbit territorial de l’EMD de Valldoreix dins el terme de Sant Cugat del Vallès, 
havent estat promogut l’inici d’aquest expedient per part de l’EMD de Valldoreix 
davant la Direcció General d’Administració Local, del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
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 Atès que en data 10/11/09, es van reunir les Comissions de delimitació creades 
a l’efecte, on hi havia representants de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix, i de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
de realitzar les operacions de delimitació, de les quals van aixecar acta conjuntament, 
els secretaris de les dues corporacions afectades, en la qual consta les 
corresponents discrepàncies, en els termes de l’art. 31.1) del Decret 244/2007, de 6 
de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis 
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.  
 
 Atès allò establert al Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya (capítol V del Títol I), així com 
per allò establert als articles 22.2.b) i 47.2.c) de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, de 2 d’abril, i l’article 52.2.b) del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
 
 En base a tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents acords: 
 
 1r.- APROVAR, amb el quòrum previst a 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. 31.3) del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en els seus propis termes, 
contingut i abast, l’acta relativa a les operacions de delimitació de l’àmbit territorial de 
l’EMD de Valldoreix dins del terme de Sant Cugat del Vallès, en data 10 de novembre 
de 2009, i signada per representants de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix i representants de la Generalitat de 
Catalunya, en la qual consten les corresponents discrepàncies. 
 
 2n.- CONSTATAR la disconformitat en el si de la Comissió dels membres de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en els termes que es desprenen de la 
documentació planimètrica que fou subscrita amb la Direcció General d’Administració 
Local el proppassat dia 11 de novembre de 2009. 
 
 3r.- FACULTAR a l’Alcalde-President per exercir en nom i representació de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès les accions administratives, judicials o de 
qualsevol altra naturalesa en defensa dels interessos municipals. 
 
 4t.- TRALLADAR el present acord a la Direcció General d’Administració Local, 
als efectes del que determina amb l’art. 32.2) del Decret 244/007, de 6 de novembre, 
juntament amb la documentació acreditativa de la delimitació proposada per part 
d’aquest Ajuntament. 
 
 5è.- NOTIFICAR el present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Seguim amb les 
delimitacions territorials, en aquest cas dins del propi municipi. S’ha treballat per 
definir de forma acurada la línia entre Sant Cugat i l’Entitat Municipal Descentralitzada 
de Valldoreix; en les diferents reunions que s’han fet han participat els equips tècnics 
de l’ajuntament i els equips tècnics de l’Entitat Municipal Descentralitzada i de fet s’ha 
arribat a un 87% d’acord de la línia divisòria però hi ha un 13% de desacord que 
entenem que és millor que resolgui l’administració superior que és en aquest cas la 
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Generalitat de Catalunya, per tant els proposaríem aprovar la proposta de la comissió 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i per tant amb aquest 87% d’acord i 13% de 
desacord. 
 
 (En aquest moment, essent les 20,24 hores, s’incorpora a la sessió el 
tinent d’alcalde Sr. Escura). 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 
membres electius presents). 
 
 16.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ ENTRE 
ELS TERMES MUNICIPALS DE CASTELLBISBAL I SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 
 Atès que el Ple municipal en sessió ordinària de 20 d’octubre de 2008, de 
conformitat amb el que determinen els articles 28.1) i 114.2.c) del Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 28 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, va 
acordar l’inici de l’expedient per a la delimitació del terme municipal de Sant Cugat del 
Vallès, en la part que confronta amb el terme del municipi de Castellbisbal, havent 
esta promogut l’inici d’aquest expedient per part de l’Ajuntament de Castellbisbal 
davant la Direcció General d’Administració Local, del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
 Atès que en data 29 d’octubre de 2009 es van reunir les Comissions de 
delimitació creades a l’efecte, on hi havia representants de l’Ajuntament de Sant 
Cugat, l’Ajuntament de Castellbisbal i de la Generalitat de Catalunya, als efectes de 
realitzar les operacions de delimitació, de les quals van aixecar acta conjuntament els 
secretaris de les dues corporacions afectades, havent-se posat d’acord tots els 
compareixents en les fites proposades. 
 
 Atès allò establert al Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya (capítol V del Títol I), així com 
per allò establert als articles 22.2.b) i 47.2.c) de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, de 2 d’abril, i l’article 52.2.b) del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
 
 En base a tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents acords: 
 
 1r.- APROVAR, amb el quòrum previst a 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. 31.3) del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en els seus propis termes, 
contingut i abast, l’acta relativa a les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Sant Cugat del Vallès i de Castellbisbal en data 29 d’octubre de 2009, i 
signada per representants de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Ajuntament de 
Castellbisbal i representants de la Generalitat de Catalunya, havent-se posat d’acord 
tots els compareixents en les fites proposades. 
 
 2n.- FACULTAR a l’Alcalde-President perquè pugui dur a terme les actuacions 
necessàries pel desenvolupament dels presents acords. 
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 3r.- TRALLADAR el present acord a la Direcció General d’Administració Local, 
als efectes de procedir a la publicació de l’esmentada delimitació en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que determina l’article 32.1) del Decret 
244/007, de 6 de novembre. 
 
 4t.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Castellbisbal, als efectes 
escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: El darrer punt dels 
expedients de delimitació que portem en aquest Ple de desembre és en relació al 
municipi veí de Castellbisbal i hem de dir que de les reunions que s’han mantingut les 
comissions han pogut arribar a un 100% de l’acord, per tant proposaríem aprovar la 
conformitat amb la nova delimitació pel que fa al municipi veí de Castellbisbal. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 
membres electius presents). 
 
 17.- PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE ACORD RELATIU A 
L’AVANÇ DE MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DE 
CAN MARCET. (EXPEDIENT NÚM. 83010/09 – X/09/27127). 
 
 Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 16 de novembre 
de 2009 va aprovar la documentació tècnica, relativa a l’avanç de Modificació del Pla 
General Metropolità a l’àmbit de Can Marcet, d’acord amb el que determina l’article 
106 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
 Atès que posteriorment a l’adopció de l’acord, s’han detectat errades materials 
que cal esmenar, així com per part del redactor del projecte s’ha procedit a incorporar 
aquelles determinacions derivades dels informes del Museu de Sant Cugat i informe 
de l’Àmbit de Medi Ambient Municipal, per la qual cosa hi concorre l’oportunitat de 
deixar sense efecte la documentació aprovada i actuar sobre un nou document 
rectificat i complementat. 
 
 En base a l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
acord: 
 
 1r.- DEIXAR sense efecte acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada en data 16 de novembre de 2009, relatiu a l’avanç de Modificació del Pla 
General Metropolità a l’àmbit de Can Marcet, tenint en compte les mancances 
detectades en el document presentat, així com les errades detectades en l’acord de la 
Corporació que motiven la procedència de deixar-ho sense efecte, considerant que el 
mateix encara no s’havia sotmès al tràmit d’informació pública ni participació 
ciutadana. 
 
 2n.- NOTIFICAR el present acord al legal representant de Laboratoris Esteve, 
SA, en la seva qualitat de promotor de l’esmentat avantprojecte. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.12.2009                    pàg. 35 

 
ESBORRANY ACTA 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: En aquest punt 
voldria fer una explicació que és que els proposem deixar sense efecte un acord 
portat al Ple del mes anterior. Concretament en primer lloc haig d’argumentar el motiu 
de deixar sense efecte aquest acord pel fet que es van documentar una sèrie 
d’errades materials, és a dir, aquestes errades materials es van comprovar amb 
posterioritat a l’acord del Ple, en aquest sentit presentar les meves excuses com a 
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori perquè realment no estava ben confegida 
aquesta documentació i en el mateix acord que vostès van aprovar hi havia una 
errada material molt clara però que en aquell moment ningú va veure, concretament 
es feia referència a un document tècnic elaborat per una consultora ambiental que no 
havia treballat en aquest expedient, per tant reiterar en aquest sentit la confusió que 
els vaig generar, tenint en compte que no s’havia encara sotmès a informació pública, 
els proposem per tant deixar sense efecte, això també es va comunicar al promotor 
de la proposta i s’aprofita aquest mes de temps per incorporar nous documents a la 
proposta que portem ara d’avanç de planejament. Per tant proposem en aquest punt 
deixar sense efecte l’acord del Ple anterior i portaríem ja un nou avanç de 
planejament on hauríem per descomptat corregit aquestes errades materials que els 
hi comentava i afegit nova documentació que faria l’avanç de planejament més 
complert. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 22 
membres electius presents, en trobar-se absents en el moment de la votació el 
regidors Sr. Puigneró i Sra. Rodríguez). 
 
 18.- PROPOSTA DE TRAMITACIÓ D’AVANÇ DE PLANEJAMENT I D’INICI 
DE TRAMITACIÓ AMBIENTAL REFERITS A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA 
GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DE CAN MARCET. (EXPEDIENT NÚM. 
83013/09 – X/09/30369). 
 
 1r.- TRAMITAR d’acord amb el que determina l’article 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 Mileto Consultors Urbanistes, 
SPL, que incorpora els elements bàsics de protecció derivats de l’informe del Museu 
de Sant Cugat, i de l’informe de Medi Ambient municipal, envers 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’article 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 de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya de data 22 de juliol de 2009. 
 
 2n.- SOTMETRE els esmentats treballs a exposició pública durant el termini de 
QUARANTA-CINC DIES, 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. 
 
 3r.- REMETRE simultàniament, l’esmentat avanç de planejament juntament 
amb l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar elaborat per part de Mileto 
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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’article 17 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació de plans i programes, en relació 
a l’article 115.a) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme i disposició addicional cinquena de la Llei 6/2009 de 28 d’abril. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: El punt que els 
proposem és tramitar l’avanç de planejament i iniciar la tramitació ambiental en 
relació a la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de Can Marcet. 
Com saben amb aquest tràmit cal passar la documentació i tot l’expedient a informe 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. També 
s’ha aprofitat per incorporar l’informe del Museu de Sant Cugat en relació als 
aspectes arqueològics de la finca i de la parcel·la; s’han complementat com deia els 
informes de sostenibilitat ambiental i per tant tindríem un document més complert que 
sotmetríem al termini de 45 dies d’informació pública, que és el que fem amb els 
avanços de planejament, tot i que no és obligació per part de la Llei d’urbanisme de 
sotmetre a informació pública els avanços de planejament, sàpiguen que el municipi, 
el plenari de Sant Cugat del Vallès, l’equip de govern, tenen voluntat que aquests 
avanços de planejament també siguin sotmesos a aquesta informació pública i 
remetríem simultàniament la documentació als òrgans de la Generalitat de Catalunya 
que són competents a l’efecte. 
 

 TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 
membres electius presents). 
 
 19.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ ACORD JGL INTERPOSICIÓ RECURS 
DE REPOSICIÓ A L’ESTUDI INFORMATIU I L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
“MILLORA GENERAL NOVA CARRETERA. NOVA VIA INTERPOLAR DES DE LA 
CONNEXIÓ AMB LA B-150 FINS AL PAS DE LA LÍNIA DE FERROCARRIL 
MOLLET – PAPIOL. TRAM: EL PAPIOL – SANT CUGAT DEL VALLÈS (CLAU 
EI/IA-NB-07030). (EXPEDIENT NÚM. UP00/08/06 – X/08/17842). 
 
 1r.- RATIFICAR, en els seus propis termes, contingut i abast, acord adoptat 
per la Junta de Govern Local de data 16 de novembre de 2009, que ha tingut entrada 
en la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques i Delegació Territorial de 
Carreteres de la Generalitat de Catalunya, en data 20 de novembre, que copiat literal 
de l’acta, és del següent tenor: 
 
“Atès l’escrit de la Direcció General de Carreteres del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, recepcionat per correu 
certificat el dia 22 d’octubre de 2009, en el qual es notifica la Resolució del Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques per la qual s’aprova definitivament l’estudi 
informatiu i l’estudi d’impacte ambiental “Millora general. Nova carretera. Nova Via 
Interpolar des de la connexió amb la B-150 fins al pas de la línia de ferrocarril Mollet-
Papiol. Tram: El Papiol-Sant Cugat del Vallès”. 
 
Atès que l’esmentada Resolució no recull, en la seva major part, les al·legacions 
formulades per part municipal davant l’aprovació inicial de l’esmentat estudi informatiu 
i estudi d’impacte ambiental, segons acord adoptat pel Ple Municipal en sessió de 
data 21 de juliol de 2008. 
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Atès que l’estudi d’impacte ambiental tampoc ha tingut en compte les determinacions 
de l’informe emès per part dels tècnics municipals, en relació a que el mateix no 
inclou l’àmbit de l’Estany dels Alous, tenint en compte que tot el projecte tècnic no pot 
ser objecte de segregació parcial, de forma interessada. 
 
Atès el que preveuen els articles 107.1), 116 i 117,de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, la Junta de Govern Local adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
1r.- ACUSAR REBUDA de l’escrit de la Direcció General de Carreteres del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
recepcionat per correu certificat el dia 22 d’octubre de 2009, en el qual es notifica la 
Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, per la qual s’aprova 
definitivament l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental “Millora general. Nova 
carretera. Nova Via Interpolar des de la connexió amb la B-150 fins al pas de la línia 
de ferrocarril Mollet-Papiol. Tram: el Papiol-Sant Cugat del Vallès”, davant la qual es 
pot interposar potestativament recurs de reposició. 
 
2n.- INTERPOSAR, d’acord amb el que determinen els articles 107.1), 116 i 177 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, recurs de reposició davant la Resolució de 
l’Honorable Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, per la qual s’aprova definitivament l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte 
ambiental “Millora general. Nova carretera. Nova Via Interpolar des de la connexió 
amb la B-150 fins al pas de la línia de ferrocarril Mollet-Papiol. Tram: el Papiol-Sant 
Cugat del Vallès”, en els mateixos termes, contingut i abast, de l’acord adoptat pel Ple 
de la Corporació en sessió celebrada, en data 21 de juliol de 2008, que aprovà els 
informes tècnics emesos a l’efecte per part dels tècnics municipals i formulació 
d’al·legacions davant l’aprovació inicial de l’esmentat estudi informatiu i estudi 
d’impacte ambiental, i que literalment es reprodueixen: 
 
1.1.- Estudi informatiu: 
 
1.1.1.- La inclusió en el present estudi informatiu del tram de la futura via Interpolar 
des del PK 9+460 a la línia Barcelona - Terrassa dels FGC. 
 
1.1.2.- L’estudi d’una tercera alternativa en el tram 1 del present estudi que no 
comporti l’afecció de les parcel·les del sector de Can Calopa (escorxador, planta de 
compostatge, deixalleria,...) ni de la benzinera existent, així com la seva elecció, si de 
l’estudi d’alternatives en resultés ser la millor opció, sens perjudici de la tramitació que 
pogués escaure per adaptar el projecte de traçat de la Via Interpolar. 
 
1.1.3.- En el cas de no resultar elegida una eventual alternativa 3 del tram 1 d’acord 
amb el punt segon d’aquesta al·legació, la modificació del nou emplaçament de la 
benzinera existent de manera que aquesta es continuï localitzant al terme municipal 
de Sant Cugat del Vallès. 
 
1.2.- Estudi d’impacte ambiental: 
 
1.2.1.- Tenint en compte que la nova via interpolar ha estat sotmesa a un procés 
d’avaluació específic per a determinar la seva necessitat de programació, tal i com 
establia el PITC, aquest estudi hauria d’anar acompanyat de la corresponent 
avaluació ambiental estratègica, ja que l’avaluació ambiental per trams no permet 
identificar i definir el millor traçat del conjunt del vial des d’un punt de vista ambiental. 
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En aquest sentit, el tram que avalua l’estudi d’impacte ambiental que en aquest 
moment s’informa no inclou l’àmbit de l’estany dels Alous, però la seva definició 
determina com serà el traçat del vial al tram següent, sense deixar possibilitat a 
modificar el traçat per a evitar l’afecció a l’estany o redefinir el traçat en funció de 
l’afecció ambiental que suposi la seva creació sobre l’estany. 
 
1.2.2.- El projecte preveu que el torrent dels Alous sigui cobert al llarg de 300 m 
dividits en dos trams. Aquest cobriment suposarà un impacte irreversible sobre la 
funció ecològica que encara pot generar aquest sistema hídric, afectant indirectament 
a l’Estany dels Alous, qualificat com a zona humida. El projecte hauria de preveure 
altres solucions o alternatives tècniques que permetin mantenir el curs del 
torrent, tot i preveure la modificació del seu traçat. 
 
1.2.3.- Afegir com a mesures correctores la minimització de l’abocament del material 
retirat de l’actual paviment tal i com es preveu a l’apartat 2.1) de mesures correctores 
de l’EIA, prioritzant en canvi la reutilització in situ de l’asfalt de l’antiga carretera 
per a les capes més baixes de la plataforma viària del nou traçat, si el balanç 
resulta negatiu preveure l’adquisició d’asfalt reciclat per al nou traçat. 
 
3r.- SOL·LICITAR al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, la incorporació de les al·legacions presentades en el seu 
dia, segons acord plenari de 21 de juliol de 2008, i que es reiteren en la interposició 
d’aquest recurs de reposició, a l’esmentat estudi informatiu i estudi d’impacte 
ambiental, als efectes del que determina l’art. 15 i següents de la Llei 7/1993, de 30 
de setembre, de carreteres, en relació a l’art. 31 del seu Reglament. 
 
4t.- SOTMETRE A RATIFICACIÓ els presents acords per part del Ple Municipal en la 
primera sessió que es convoqui, tenint en compte que la matèria en resulta de la seva 
competència en quant afecta al planejament general. 
 
5è.- TRAMETRE certificació dels presents acords al Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, així com a 
la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
procedents”. 
 
 2n.- TRAMETRE certificació dels presents acords al Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
així com a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, als 
efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: En aquest punt els 
demanem que ratifiquin un acord de la Junta de Govern a través del qual 
s’interposava un recurs de reposició contra un estudi informatiu que està tirant 
endavant la Generalitat de Catalunya. De fet què ens preocupa d’aquest document?, 
concretament l’estudi informatiu del qual estem parlant és l’estudi que permet 
implantar el desenvolupament de la via interpolar. Aquest equip de govern no s’ha 
mostrat contrari a la interpolar, no som contraris a aquesta via de comunicació però sí 
que ens preocupen alguns aspectes que pensem que no apareixen recollits en 
l’estudi d’impacte ambiental, concretament pensem que hi ha unes afectacions als 
equipaments de la nostra ciutat en la zona de Can Calopa i que hi hauria per tant 
unes afectacions també en una benzinera que hi ha a la carretera cap a Castellbisbal, 
i per tant ens preocupa que aquests equipaments o aquesta benzinera quedin en una 
situació urbanística irregular, per tant demanem una solució, si realment la via 
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interpolar ha d’afectar aquests equipaments que es doni una solució urbanística, i 
també l’altre aspecte que ens preocupa és l’estudi d’impacte ambiental en el tram del 
Torrent dels Alous, que no concreta com passarà la via quan passa a tocar del 
Torrent dels Alous, en aquest sentit és per aquest motiu que ens refermem amb les 
al·legacions que ja havíem presentat en el seu dia. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Només refermar 
l’oportunitat de donar suport a aquestes al·legacions, mostrar la nostra estranyesa 
com en uns estudis d’una obra tan important com és el Vial interpolar no hi ha aquest 
estudi d’impacte ambiental que segons la mateixa proposta d’acords suposaria el 
cobriment de 300 metres del mateix Torrent dels Alous que això a més causaria un 
dany irreparable al mateix estany dels Alous, doncs aquesta poca sensibilitat 
ambiental penso que en aquest país ja n’hi ha prou d’això, donem el suport de que 
sigui així, i a més refermem en el tema que estiguin vostès més que atents en tot allò 
que se’n recordaran del Pla General Metropolità ja passava per alt per exemple com 
en el Torrent de Llaseres, el Parc de Sant Crist, etc., etc., tota una sèrie de 
condicionants que afecten el Medi Ambient i l’entorn de la nostra ciutat i que crec que 
no podem deixar que es quedin tal com estan. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Ara m’he quedat 
una mica descol·locat perquè quan ha parlat del Torrent de Llaceres i del Sant Crist 
no estem parlant del Vial interpolar no?, val, a veure si els meus dos mesos 
d’absència a les Comissions Informatives d’Urbanisme han canviat els plànols de 
Sant Cugat. 
 
 Nosaltres el 21 de juliol de 2008 ens vam abstenir en aquest tema però avui 
canviarem el vot i explicaré per què. Ens vam abstenir perquè com vostès saben la 
Via Interpolar no és un eix que nosaltres creguem que sigui necessari, en tot cas la 
resposta a les necessitats de la gent en el nostre territori s’han de donar des d’una 
altra perspectiva diferent i no és la de construir més carreteres, més vies, sinó 
construir i posar a l’abast de la gent més transport públic. Aquest no és el nostre 
model però en tot cas convivim amb mirades diferents de quin ha de ser el model 
territorial. El que sí que veiem bé en aquest sentit és que l’Ajuntament de Sant Cugat 
refermi la seva aposta perquè si es fa aquesta via sigui tenint en compte l’impacte i en 
aquest sentit no ens agrada gens que el Govern de la Generalitat amb una obra amb 
l’impacte que tindrà aquesta via no hagi fet l’avaluació ambiental estratègica que el 
mateix Govern i el Parlament de Catalunya va aprovar en el seu moment. Jo penso 
que en el Govern, com a tots els governs, sempre hi ha qui és “el más listo de la 
clase” i que si pot se salta les coses que no ens hauríem de saltar per responsabilitat 
política perquè si aprovem les lleis és per complir-les no per saltar-nos-les en el 
moment que podem, i per tirar endavant una manera de planejar el territori que com 
he dit abans no és la nostra. 
 
 En aquest sentit votarem a favor d’aquestes al·legacions perquè pensem que 
és el que toca en aquests moments, per solidaritat amb l’equip de govern i perquè 
pensem que tenim la raó i ja que sembla que el Govern de la Generalitat vol tirar 
endavant aquesta via doncs que ho faci amb les condicions que li posa l’Ajuntament 
de Sant Cugat que és el que toca. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 
membres electius presents). 
 
 20.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA D’EQUIPAMENTS DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS (2008-2018). 
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 Atès que el Pla d’Equipaments de Sant Cugat 2008-2018 (PDEL) neix amb la 
voluntat de definir els equipaments que necessita la ciutat pels propers 10 anys, per 
poder buscar els emplaçaments més adequats i fer les reserves de sòl necessàries.  
 
 Atès que amb aquesta voluntat, l’equip de govern municipal va encarregar a 
l’empresa CERES una diagnosi tècnica de la situació actual de Sant Cugat i de les 
necessitats que es preveien per als propers 10 anys.  
 
 Atès que aquesta proposta es va sotmetre a un procés participatiu exhaustiu, 
en els termes de la normativa aplicable, a través de diferents canals com l’Observatori 
Sociològic, butlletes de participació i tallers de debat, que va permetre conèixer i 
recollir les propostes i demandes de la ciutadania i entitats de Sant Cugat.  
 
 Atès que aquesta proposta ha estat debatuda al si d’una comissió de 
seguiment formada per: representants de tots els grups polítics municipals, 
representants dels consells municipals d’educació, esports, cultura i sanitat i serveis 
socials, tècnics municipals, membres de la FAV, representants als tallers de 
participació i un equip extern. 
 
 Atès que aquesta comissió s’ha encarregat d’analitzar les propostes i establir 
una sèrie de prioritats, havent-se reunit en sessions de 14 i 28 de gener, 11 i 18 de 
febrer i 11 de març d’aquest any. 
 
 Atès que fruit d’aquest procés, s’han prioritzat i calendaritzat més de quaranta 
equipaments, entre els que destaquen els serveis socio-sanitaris i els educatius que 
s’han demostrat com els que més demanden els ciutadans i ciutadanes de Sant 
Cugat.  
 
 En base als anteriors antecedents, es proposa al Ple de la Corporació, 
l’adopció dels següents acords: 
 
 1r.- APROVAR, en els seus propis termes, contingut i abast el Pla 
d’Equipaments de Sant Cugat pel període 2008-2018, que recull aquelles propostes 
ja plantejades al si de la comissió de treball creada a l’efecte, que formen part del 
programa de govern o que, o ja estan en execució o és possible dur a terme a mig o 
llarg termini durant els propers 10 anys, el qual participa de la naturalesa jurídica 
d’acte administratiu declaratiu que desenvolupa i vincula aquelles determinacions 
necessàries envers la titularitat i destí dels equipaments i dotacions comunitàries de 
Sant Cugat del Vallès, amb la necessària complementació i instrumentació a través 
dels corresponents plans especials urbanístics, que en tant que planejament derivat 
han de regular si fora necessari els paràmetres urbanístics d’aplicació. 
 
 2n.- DETERMINAR la revisió d’aquest Pla d’Equipaments amb una periodicitat 
bianual per tal d’adaptar-lo a la realitat i les necessitats de cada moment, revisió que 
haurà d’ésser debatuda amb la intervenció i participació mínima idèntica al de la que 
s’ha produït en la formació del present programa de Pla d’Equipaments municipal. 
 
 3r.- DONAR LA MÀXIMA DIFUSIÓ a aquest Pla d’Equipaments mitjançant 
premsa escrita, tauler d’anuncis i mitjans telemàtics, tot sotmetent-lo a informació 
pública per termini de 30 dies hàbils, a través d’edictes en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Jo voldria començar 
aquesta explicació del Pla d’Equipaments de Sant Cugat o de la proposta que portem 
amb un agraïment, en primer lloc amb un agraïment a la ciutadania perquè la 
ciutadania ha intervingut; en segon lloc amb un agraïment a tots els representants de 
la Comissió perquè fa un any que hi ha una comissió que treballa per procurar que 
aquest document surti el més bé possible i per tant crec que es mereixen tots ells un 
reconeixement, hi ha hagut representants d’entitats, representants d’associacions, 
representants dels diferents Consells municipals que han destinat tardes a venir a 
l’Ajuntament i a reflexionar sobre els equipaments necessaris per la ciutat; vull donar 
un agraïment als partits polítics que han participat, de veritat que moltes gràcies 
perquè heu assistit a totes les sessions o gairebé a totes, perquè heu tingut una 
aportació sempre constructiva, crítica però constructiva i per tant en aquest sentit crec 
que és de rebut fer aquest reconeixement; i també vull fer un agraïment a l’equip 
tècnic perquè a l’equip tècnic li vam posar un repte al davant difícil que és elaborar 
aquest Pla en base a una sèrie de dades però també amb molts requeriments i amb 
molta informació que li demanàvem que gestionés, per tant un agraïment a aquest 
equip tècnic. El Pla director d’equipaments que els portem avui ve a ser i pretén ser 
un document de reserva de sòl, és a dir, volem garantir que Sant Cugat té sòl 
suficient per garantir les necessitats d’equipament que la ciutadania necessita, això 
significa que s’ha fet un llistat, o una foto, o un inventari de tots els solars 
d’equipament públic que hi ha en aquest moment a la ciutat, quins estan ocupats, 
quins estan lliures, i s’ha intentat entre tots posar una etiqueta a cadascun d’aquests 
solars i reservar aquests solars per una funció determinada, ja sigui per una zona 
esportiva, ja sigui per un equipament social, ja sigui per una escola o pel que sigui. 
 
 De fet això és important de destacar, que es tracta d’un document de reserva o 
assignació de sòls perquè el que no és aquest document que els portem avui és un 
Pla d’inversions, i això jo crec que ha de quedar molt clar. Això no vol dir que al costat 
o acompanyant aquest document no hagi d’existir una proposta i un programa d’un 
Pla d’inversions anual, és a dir cada any el Pla d’inversions anual haurà d’anar 
concretant les demandes o fer efectius aquests equipaments, però el document en si 
no és un Pla d’inversions, això pot dur a confusió perquè moltes vegades per exemple 
es sol·licitava un equipament sanitari però a la vegada es sol·licitava el servei 
d’ambulància, el servei d’ambulància no pot constar en el document de Pla 
d’equipaments perquè no és una reserva d’un solar, mentre que el solar per un quart 
CAP sí que ha de constar en el Pla d’equipaments que portem, per tant voldria dir que 
s’ha tingut en compte o s’ha intentat tenir en compte les principals necessitats i 
propostes plantejades en general, evidentment n’hi ha que han quedat fora i també 
n’hi ha que no hem prioritzat o no prioritzaríem de la mateixa manera totes les 
persones que estàvem integrant la Comissió de seguiment. 
 
 La priorització que es presenta és bàsicament a curt, a mig i a llarg termini, i 
dins d’aquesta s’ha fet una proposta de solars que cal reservar i d’equipaments 
previstos, per exemple, a destacar dins de curt termini la Biblioteca de Mira-sol, la 
sala de concerts i bucs d’assaigs a Can Solà, o per exemple una segona residència 
pública de gent gran; mentre que a tall d’exemple, sense abastar tot perquè és un 
document llarg, a mig termini s’ha proposat la Biblioteca central urbana o la nova seu 
de la Policia Local; i s’han deixat a llarg termini aquells equipaments que es considera 
que no són necessaris de forma immediata i que poden ser necessaris per la ciutat a 
partir de l’any 2015. 
 
 També cal dir i cal fer una reflexió, que fer aquesta projecció a tants anys vista 
és complex perquè ara nosaltres tenim unes dades però aquestes dades poden variar 
de forma significativa amb tres, quatre o cinc anys, i per tant aquest és un document 
revisable, absolutament revisable, revisable en base a les prioritats i revisable en 
base a les necessitats, potser en aquest moment estem focalitzats en unes 
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necessitats sanitàries i educatives que són les que més ha prioritzat per exemple la 
ciutadania, de les 800 enquestes que es van fer a través de l’observatori ciutadà o 
dels tallers de participació sortia que realment la ciutadania prioritzava sanitat i 
educació però pot ser que d’aquí 10 anys les prioritats siguin unes altres, siguin 
totalment diferents i siguin per exemple culturals, per tant s’haurà de canviar realment 
i aquest document ha de ser un document viu i que ha de ser revisat periòdicament. 
 
 Fins aquí l’explicació o l’exposició del punt i en tot cas també reiterar que és un 
document que és una proposta que ha acabat fent l’equip de govern en base a tot el 
que ha recollit, que en el que es recull ja hi ha molts aspectes que ens havíem 
proposat diferents grups polítics, diferents ciutadans, diferents ciutadanes i que hi 
haurà un termini encara d’informació pública per tal de poder al·legar en aquest 
document i per tant incorporar altres propostes o propostes que no hagin quedat prou 
ben recollides. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
primer lloc vull agrair a l’equip de govern pel fet que les al·legacions que hem 
presentat nosaltres han estat acceptades en part, també a tota la ciutadania 
santcugatenca que ha estat participant en aquest procés, però encara que molt bé 
vostè diu Sra. Conesa, considera que aquest Pla d’equipaments és tan sols reserva 
de sòl, nosaltres considerem que és necessari per a fer un Pla d’equipaments que 
també hi hagi una memòria tècnica i que existeixi també la seva previsió de diners i 
quantificar-ho. Em sap greu perquè estàvem prou entusiasmats en el sentit de poder 
votar favorablement, i per tant en abstindrem i presentarem unes altres al·legacions 
en aquest sentit. 
 
 Vull agrair sobretot el treball feixuc que han estat fent al començament de 
reunions que no vam assistir per part del Partit Popular ciutadans de Sant Cugat i 
després els tallers de participació ciutadana per poder arribar a fer aquest Pla 
d’equipaments. Nosaltres considerem que el Pla d’equipaments, sobretot a curt i mig 
termini hauria d’estar quantificat econòmicament, tan sols sabem que està quantificat 
econòmicament part del curt termini; creiem que si volem fer una ciutat amb un Pla 
d’equipaments correcte hem de saber exactament a on som i què és el que volem, no 
podem deixar al més enllà de “Dios proveerá” o bé el que ens portaran els Fons del 
Rodríguez Zapatero. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Jo també 
voldria començar per l’apartat d’agraïments i de reconeixement a la feina de la 
ciutadania, dels tècnics, perquè no voldria que s’interpretés crítiques que farem al 
llarg de la intervenció en el Pla actual d’equipaments, tal com està redactat a dia 
d’avui, i no voldria que s’interpretés com una crítica a aquests tècnics sinó que és una 
crítica de criteris polítics i de prioritats polítiques, vagi això per endavant. A la 
ciutadania la felicito per haver participat però hem de dir que han tingut poc temps per 
participar, pocs espais per participar, i sobretot crec que hem d’anar caminant cap a 
aquella participació que no només sigui fer la demanda, que no només sigui fer o 
omplir la butlleta sinó que tingui una continuïtat amb el temps, que allà hi hagi un 
anàlisi, que pugi haver-hi coneixement i que fins i tot sigui un coneixement enriquidor 
per a la ciutadania i que els “no” per part de l’administració, o els “sí” estiguin 
argumentats de tal manera que fins i tot podem arribar a convèncer i arribar a acords 
amb la ciutadania. Pel que fa a la nostra posició de vot, si aquest Ple fos divendres 
seria un “no” clar i català, si hagués estat aquest matí seria un “no” clar i català, però 
ha estat a partir de les 7 quan hem tingut resposta per part de l’equip de govern d’una 
sèrie d’al·legacions i de moment ens mantindrem amb l’abstenció i he de dir que una 
mica rascant el justet, però hem vit l’escletxa possible per iniciar unes negociacions i 
per tant mantindrem aquesta abstenció, i amb aquest comentari sí que els hi vull tocar 
el crostó perquè nosaltres, el Raül i jo, som dos regidors, l’Eduard és un secretari de 
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grup municipal, i evidentment un partit que dóna suport a la nostra feina i a les 
nostres decisions,vostès son 14, majoria absoluta, i molts tècnics municipals, i que 
ens arribin les respostes a l’hora de dinar abans del Ple ho trobem greu i ens 
agradaria que ens tinguessin una mica més en consideració. 
 
 Dit això, les nostres esmenes en pla general criticaven el no reconeixement o el 
no visualitzar l’existència d’uns equipaments propietat o en lloguer d’entitats del tercer 
sector, o d’equipaments privats, que havia concertació de serveis, i arribar a acords, 
convenis, podia donar resposta a algunes necessitats de la ciutat d’una manera 
imminent i sense la necessitat d’inversió. 
 
 El primer acord que arranquem de l’equip de govern municipal és encomanar 
aquest llistat d’equipaments existents a la ciutat que no són de propietat municipal i 
que podran acabar d’ajudar amb la foto final i a dotar dels serveis necessaris aquesta 
ciutat comptant com dèiem amb la iniciativa privada i també amb entitats de la ciutat. 
 
 La memòria econòmica permetin-me que també en faci referència, nosaltres 
entenem i podem compartir en part que sigui un pla de reserva de sòl però també 
entenem que com a mínim a curt termini i en part a mig termini ha d’haver-hi una 
previsió de la capacitat d’inversió que tindrà aquest ajuntament i també una valoració 
de cadascun d’aquests equipaments sobretot a l’hora de fer esmenes, jo puc fer una 
esmena “Carta als Reis” i posar tots els equipaments a curt termini perquè total no sé 
què em costarà, i total no sé què tindré per gastar-me, doncs després ja ens ho 
trobarem. Creiem doncs que és convenient fer una bona memòria econòmica que 
acompanyi aquest Pla d’equipaments, com a mínim a curt termini, i també un 
plantejament general del que pot ser el mig termini. 
 
 Una altra al·legació que sí és acomplerta és que el Pla de mobilitat tenia alguna 
cosa a dir en el Pla d’equipaments, no podíem fer una foto final d’equipaments de la 
ciutat sense tenir en consideració el que és la mobilitat global del municipi i és una de 
les esmenes que vostès han acceptat i que per tant els hi agraïm. 
 
 També com a crítica genèrica havíem dit que la Generalitat de Catalunya ha 
estat treballant amb el Pla d’equipaments culturals de Catalunya i que per tant l’àmbit 
de Cultura també ha de relacionar el que és aquest Pla d’equipaments a nivell de 
Catalunya de matemàtica cultural amb el que proposa el Pla d’equipaments de la 
nostra ciutat, compromís que vostès també han adquirit i que per tant els hi agraïm i 
que condueixen a aquest canvi del no cap a l’abstenció per obrir aquestes converses 
que veurem com es desenvolupen i com acabem amb la votació final.  
 
 Pel que fa a les prioritats nosaltres posàvem com a més important el que era la 
construcció de la Biblioteca Central urbana, ja ho vaig dir fa uns plens mig en broma, 
jo vaig començar a militar a les JERC recollint signatures per una nova Biblioteca 
central urbana i avui dia encara no la tenim. El seu compromís que tenim damunt la 
taula en aquests moments ens agrada, ho hem de reconèixer, és posar totes les 
eines necessàries perquè el que són els plans funcionals, el projecte bàsic, el 
projecte executiu esdevingui amb el mínim possible en el temps i per tant tots aquests 
tràmits legals per a qualsevol equipament es faci amb el menor curs de temps 
possible i per tant accelerar-ho i avançar-ho al màxim. No trobem acord fins el 
moment en accelerar el projecte de Can Quitèria, conduir-lo al curt termini, o la 
segona fase de la Casa de Cultura, o com a mínim el que és la planta baixa i sala 
d’actes que creiem que mereix una reforma urgent, i també amb el Centre de cultura 
popular i tradicional que haurem d’acabar de negociar en quin termini queda ubicat. 
Pel que fa a altres propostes d’equipaments que nosaltres crèiem convenients i que 
no han sortit fins al moment a la seva proposta que avui porten a aprovació, doncs 
veiem recollides el refugi d’animals amb el benentès que pot ser un espai amb 
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consorci amb d’altres municipis, que per aquesta part no hi tindríem cap mena 
d’inconvient, incorporen el Centre d’interpretació i turisme, incorporaran el Centre 
d’interpretació del Parc de Collserola i de la Torre Negra, incorporaran les pistes de 
lliure utilització, a més a més algunes d’elles tot i no tenir-ne coneixement fins fa pocs 
dies ho han incorporat en el Plans Zapatero; els vivers d’empresa per a joves 
emprenedors, nosaltres crèiem molt important incorporar-ho, a més a més quan des 
de l’última Comissió de Seguiment del Pla d’equipaments ens van esverar una mica 
quan sentim que la promoció econòmica ja és ESADE-Creàpolis, doncs escolti, no, 
ESADE-Creàpolis és una de les possibilitats de promoció econòmica que té aquest 
territori però n’hi ha moltes altres, el suport a emprenedors, espais per la formació, 
per l’atenció del Servei d’Ocupació Municipal, etc., etc., també les hem de tenir 
previstes d’aquí al 2018. De la mateixa manera reserva de sòl o d’equipament per un 
alberg de joventut, compromís d’espais joves a les masies dels nous creixements de 
la ciutat i l’espai de creació amb arts plàstiques a la Casa Mònaco. 
 
 Queden pendents altres serveis que evidentment nosaltres insistirem i això 
acabarà de definir el que serà el nostre vot en l’aprovació definitiva com poden ser les 
Escoles Bressol, a més a més continuem instant a que hi hagi una escola bressol al 
barri del Monestir-Sant Francesc, tant sigui en l’antic espai on es va preveure com 
sigui instant a la Generalitat a poder-ho fer en el que era l’antic parvulari, i també en 
el que és les sales d’estudi. Voldríem conèixer a fons el projecte de la nova Biblioteca 
central urbana, també estudiar diferents espais que puguin acollir aquestes sales 
d’estudi i també com a projectes que vostès han acceptat però que en voldríem ser 
partícips i poder dir alguna cosa, la Sala de concerts creiem que també és un 
equipament important per obrir-lo en el debat i en la participació. 
 
 De moment aquesta és la intervenció del meu grup, d’Esquerra Republicana, 
que modifica la seva posició de vot des d’avui a l’hora de dinar fins avui a l’hora del 
Ple perquè l’equip de govern ha acollit una sèrie d’esmenes que veiem de bon grat, i 
veiem sense celebrar-ho ni tirar coets a la plaça, però sí que veiem l’escletxa per 
continuar aquestes negociacions i per millorar aquest Pla i acabar de veure a on ens 
condueix tot aquest debat. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Vull començar 
per dir que ens agradarà veure quins són aquests pactes, aquestes aportacions en tot 
cas que s’han donat aquesta tarda, de la mateixa forma que ens agradarà conèixer 
també les propostes que ha fet el Partit Popular que com tothom sap no estan 
recollides en el que avui es vota i que en tot cas deurien fer fora de temps o no sé, 
però ens agradarà conèixer-ho perquè potser ens fan canviar la nostra intenció de 
vot. 
 
 Nosaltres el que volem ressaltar és que avui el que s’aprova és una qüestió 
important, es tracta d’un compromís d’aquest equip de govern amb la ciutat, un 
compromís que no podrà ser de tot l’ajuntament perquè nosaltres en principi no li 
donarem suport sinó d’entrada d’aquells que dirigeixen aquest ajuntament i de 
l’alcalde Recoder al capdavant. No hem pogut arribar a un acord com ens hagués 
agradat, aquest Pla és important com s’ha constatat en els darrers anys quan 
diversos grups de l’oposició com nosaltres mateixos hem reivindicat la seva redacció i 
aprovació, ho és també perquè va ser un dels molts motius de l’acord del nou 
creixement de l’any 2001, així doncs un acord important, encara que com es constata 
arriba més que tard. En segon lloc vull posar en valor el procés de participació que ha 
portat aquesta aprovació d’avui, i ho posem en valor sobretot per la intervenció de 
tanta gent que de forma desinteressada i de bona fe han aportat més de mil 
propostes a aquest Pla d’equipaments. Per a nosaltres, però, aquest procés 
participatiu no és més que un pretext per a vostès, un pretext per aprovar el seu Pla 
d’equipaments; d’aquesta forma el Pla d’equipaments es converteix avui en el seu 
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programa de govern i en programa electoral de les properes eleccions, no és poca 
cosa, al menys sabem ara de quin peu calcen. 
 
 Un apunt més però sobre el procés de participació que creiem no s’ha fet bé, i 
ho dèiem ja des del seu inici, només cal anar a l’hemeroteca. Aquest procés neix amb 
una mala diagnosi, millor dit, sense diagnosi. I un apunt més, sense saber 
exactament quin model volen vostès per a la nostra ciutat, es va posar en evidència 
en la darrera Comissió de seguiment d’aquest Pla als integrants de la qual vull també 
agrair el seu temps i les seves reflexions. No ens volen dir quin criteri ha de regir en 
l’educació de la nostra ciutat?, la seva proposta què suposarà?, quin percentatge 
creuen vostès que seria l’òptim pel que fa per exemple a l’educació pública?, aquest 
n’és un exemple però n’hi ha d’altres que no ens volen descobrir i ara els faré cinc 
cèntims d’allò concret que no ens agrada i allò que per a nosaltres seria important 
incloure o prioritzar. Abans, però, una consideració més, deixem al marge d’aquest 
procés el 10% de la ciutat, el 9% de la ciutat, a la gent que viu a Valldoreix; hagués 
estat bé que fessin un esforç de coordinar els nostres treballs amb els que de ben 
segur s’estan fent a l’EMD i seria una bona manera d’optimitzar els recursos. El 
resultat d’aquesta manca de treball conjunt és per exemple que avui no sabem què 
farem amb un dels equipaments més importants de la ciutat, Can Montmany; haig de 
dir que de la proposta inicial feta el juny d’aquest any a la que ens porten ara hi ha 
canvis, alguns conseqüència de la pressió feta pel teixit associatiu de la ciutat i també 
pels grups municipals, altres per la pròpia priorització modificada per les àrees de 
govern que en alguns casos ha traspuat manca de coordinació. 
 
 Parlem, però, de les propostes fetes a curt termini. No estem d’acord que 
l’edifici de l’antic ajuntament, buidat de forma irresponsable per aquest equip de 
govern pel que fa evidentment a la manca de definició de la seva utilització sigui on 
s’ubiquin els Serveis Socials, el Registre Civil, el Jutjat de Pau i el Síndic, i potser 
també el nou Jutjat si algun dia ens el donessin. Estem d’acord, i això ho volem deixar 
molt clar, que els Serveis Socials de la ciutat han d’estar en un lloc més confortable, 
accessible i digne, sobretot pels treballadors i els usuaris dels serveis, però no ho 
estem en que el lloc més adequat sigui la seva proposta. Pensem que la Plaça 
Barcelona, que ha patit tant en els darrers dos anys, mereix ser un centre neuràlgic 
de la ciutat, un lloc de trobada i d’activitat, per tant creiem que aquest edifici hauria de 
donar resposta a aquests reptes i ser un edifici amb vocació cultural i associativa, un 
veritable Centre Cívic del barri en una zona, la del centre-estació, que demana més 
equipaments per tirar endavant les seves activitats; en aquest edifici podrien ubicar-
se associacions de veïns, entitats que avui no tenen aixopluc i podria ser un centre 
d’activitats culturals, socials i recreatives que donaria força a l’espai públic que 
l’envolta que bona falta li fa. Pel que fa als Serveis Socials una ubicació en un edifici 
més funcional podria ser una solució molt millor ja que vostès no van preveure la seva 
millor ubicació a l’edifici actual del nou ajuntament. No estem d’acord tampoc que la 
nova Residència de la gent gran i el Centre de dia es prevegin ubicar al nou barri de 
Vullpalleres, no és el lloc adequat per a gent gran que no ha viscut mai allà, malgrat la 
facilitat que pot donar la nova estació dels Ferrocarrils de la Generalitat. Un Centre de 
dia hauria d’estar més a l’abast de la gent gran perquè és un centre d’ús freqüent. 
Malauradament ha caigut de la primera proposta les pistes esportives de l’escola 
Ciutat d’Alba, que per a nosaltres eren una iniciativa interessant la d’obrir els centres 
públics al lleure ciutadà. Valorem positivament en aquesta primera fase l’ampliació de 
places d’escola bressol tot i que trobem a faltar un compromís seu en el 
desenvolupament del barri de l’Anònima, darrera el Monestir, una nova escola bressol 
en aquest àmbit de la ciutat, i veiem amb preocupació que el Mercat Pere San no es 
plantegi més enllà de les obres de rehabilitació exterior que s’han fet amb el Fons 
Estatal. Per a nosaltres és important que aquest mercat funcioni i per això a part de la 
seva gestió política cal preveure inversions per millorar les seves condicions internes. 
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 A mig termini, positiva la modificació en el termini pel que fa a l’ampliació de la 
Biblioteca del Mil·lenari, que passarà a ser la central; pensem que haurien de fer un 
esforç, però, perquè en aquest termini fos un equipament prioritari. Creiem que 
l’equipament que ha de donar cabuda al Dapsi, al Centre d’infants i Centre obert de la 
Plaça Quitèria hauria de ser una prioritat a curt termini, tal i com tenien projectat en 
l’anterior mandat. I la millora de les pistes de Sant Francesc també haurien de ser una 
prioritat per la primera fase i no pel mig termini. No entenem tampoc i no hi estem 
d’acord que la nova seu de la Policia Local hagi d’esperar més enllà del 2012, creiem 
que és necessari el seu trasllat per tal de guanyar en dignitat pels agents de la nostra 
policia, dignitat en els seus espais lògicament, que estan en unes condicions força 
lamentables, vostès mateixos ens deien en la primera proposta de juny que aquesta 
era una prioritat pel curt termini, abans del 2012; aprofitem per recordar que la Villa 
Felisa, allà a on està ara la Policia Local, podria ser després un equipament al centre 
per la gent gran i d’aquesta forma potser compensaríem la proposta de Vullpalleres i 
en tot cas ens agradaria saber quin serà el futur d’aquest equipament públic. Valorem 
també molt positivament que en aquesta fase un somni pugui fer-se realitat, un somni 
que es podia haver frustrat si vostès -per dues vegades- haguessin aconseguit fer 
una operació urbanística que no tenia cap sentit al voltant de la Casa Mónaco. En 
aquest sentit mostrem el nostre orgull per la feina feta conjuntament amb altres grups 
aconseguint treure-los-hi del cap aquella tan mala idea i fer possible que a partir del 
2012 el nou centre d’educació en l’art de la ciutat sigui una realitat. També seguirem 
reivindicant, tot i que no surt en la seva proposta, la creació del Casal de la dona per 
donar tots els serveis i més dels que ja es donen a la meitat de la població de la 
nostra ciutat. Pel que fa a les instal·lacions esportives trobem a faltar el cobriment de 
la piscina del Parc Central i la finalització del projecte de la ciutat esportiva de la 
Guinardera, projecte en el que s’han quedat encallats i que no vull recordar en quins 
termes van vendre en el seu moment. En aquesta segona fase ens proposen la 
construcció d’una escola bressol a Vullpalleres però els vull recordar que en els 
acords del nou creixement que en alguns casos sembla que són paper mullat, hi 
havia el compromís d’una escola bressol també al barri de Can Mates, en tot cas això 
seria en el llarg termini a mesura que es vagi omplint de nous residents. En el camp 
de l’educació deixi’m dir-los-hi que seria necessari preveure una millora de l’escola 
d’adults que cada cop té més usuaris i que si ens la creguéssim de debò encara en 
tindria més. 
 
 Per acabar, en el llarg termini no estem d’acord que el Centre de cultura 
tradicional i popular -idea que ens han recollit i de la que ens alegrem, perquè en la 
primera proposta es proposava una Sala d’art només- s’hagi d’esperar fins més enllà 
del 2015. Avui les entitats de cultura tradicional i popular estan orfes d’un equipament 
en condicions i han d’anar pidolant altres ubicacions. El fet que el Celler Cooperatiu 
finalment no les pugui acollir ens hauria de fer prioritzar la seva ubicació en un nou 
equipament municipal. En el transcurs de la discussió d’aquest Pla hem perdut un 
CEIP, de 15 hem passat a 14, però com no sabem quin és el seu horitzó en aquest 
tema doncs ens és difícil analitzar l’abast d’aquesta decisió tot i que molt ens temem 
que anirà en detriment de l’educació pública. Tanmateix el 13è CEIP que surt en la 
proposta que aprovaran avui s’hauria de preveure en la segona fase tal i com preveia 
el document que ens van donar el juny d’aquest any. Pel que fa a l’habitatge estem 
d’acord en que no s’introdueixi en aquest pla, tal i com vam proposar en el seu 
moment, i que sigui objecte d’un Pla específic. Per acabar ja, en la seva proposta 
actual introdueixen una reflexió -que els hi hem fet per escrit i en la darrera Comissió 
de seguiment- que és el Centre d’oci dels avions. No sé si ho han fet per mostrar-nos 
la seva idea d’arribar a un acord, en tot cas vull recordar que vostès no ens van 
aprovar les al·legacions fetes per l’operació del Chic, que avui s’està construint la part 
de conveni que beneficia als propietaris de la vella discoteca i que els terrenys públics 
de la carretera de Rubí avui encara no sabem per què seran ni què s’hi farà. 
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Esperarem però la seva resposta a la demanda que els hem fet d’informació sobre 
l’execució d’aquest conveni del que n’estem molt insatisfets. 
 
 (En aquests moments, essent les 21,02 hores, es reincorpora a la sessió 
el regidor Sr. Puigneró). 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Primer de tot 
volem explicar la nostra visió sobre el Pla d’Equipaments. El Pla d’Equipaments és 
una oportunitat -en la nostra manera de veure-ho- per avançar en una ciutat més 
equilibrada (que vol dir amb una visió territorial i des dels barris com a espai bàsic de 
convivència), més cohesionada (que vol dir amb serveis públics com a garantia per a 
la igualtat d’oportunitats) i més completa (que vol dir que té en compte totes les 
dimensions de la persona, el treball, el dret a l’educació, a l’oci o també la vessant 
social com practicar esport, associar-se o fruir d’espais lliures.)  
 
 Aquesta és una reflexió necessària i convenient, ... L’any 1999 Sant Cugat 
tenia poc més de 50.000 habitants, avui sobrepassa els 80.000. Des del punt de vista 
territorial en 10 anys s’ha acabat pràcticament la planificació territorial amb 
Volpalleres  i Can Matas ... La crisi ha alentit el procés d’ocupació i construcció, però 
sobre el paper hem de saber tots que la ciutat està pràcticament acabada. El Pla 
d’equipaments té tota lògica i justificació en l’ important creixement urbanístic i 
demogràfic que hem experimentat.  
 
 El Pla d’Equipaments és també una reflexió sobre com acabem i acabem bé la 
ciutat... Algú d’aquí a uns anys ens podria dir amb tota la raó: “que no ho sabíeu que 
aquesta és una gran ciutat  necessitada d’equipaments i serveis suficients?, que no 
ho sabíeu que en el Pla d’equipaments estava en joc la qualitat de vida?”. Aquest és 
el repte, determinar quins equipaments són els més necessaris i explicar el per què. 
Llàstima -com s’ha dit- de no haver-ho fet abans perquè segur que ho podíem haver 
fet abans, molt abans.  
 
 En aquest procés hi ha hagut espai suficient per al debat, per posar-se d’acord 
i també per discrepar ... Això és important i positiu i com la resta de grups nosaltres 
no ho volem passar per alt.  Avui toca posicionar-se políticament, i per tant és el 
moment d’accentuar els punts de disconformitat, alguns importants i decisius, i que 
justifiquen el nostre vot negatiu en aquesta aprovació inicial. Però, com deia, seria 
injust no dir també que hem acordat coses conjuntament, injust en primer lloc perquè 
ho hem fet, perquè hem proposat i se’ns han acceptat algunes de les nostres idees i 
també nosaltres hem acceptat les dels altres. Aquesta és la riquesa del treball i 
felicitar també a tots els tècnics i veïns que han contribuït en aquesta tasca col·lectiva 
i també, com no, a la Tinent d’Alcalde. 
  
 Un Pla d’equipaments és al nostre entendre també l’expressió d’un model de 
ciutat ..., i pensem que hi ha diferència entre la concepció de ciutat que expressa 
l’equip de govern i el que expressem nosaltres, i pensem que és legítim fer-ho, i bo, i 
necessari. La nostra valoració crítica del document de l’equip de govern és la d’un 
document amb importants buits que poden condicionar el futur de la nostra ciutat. De 
forma molt breu assenyalo 5 punts, i faig referència al que se’m va explicar a mi en 
Comissió Informativa, no als acords d’aquest migdia amb Esquerra Republicana o les 
coses que hagin pogut vostès acordar perquè jo no les coneixia: 
 
• El Pla -a la nostra manera- per ser global i complet hauria de tenir en compte 

Valldoreix i aquesta proposta no ho fa, hi ha un gran buit en el mapa. Portem 
treballant en aquest tema més d’un any, portem tres anys treballant, amb temps 
suficient com per haver intentat si més no l’acord. Des d’un punt de vista quantitatiu 
i qualitatiu cal tenir en compte -com ha dit el Sr. Boix-  que una de les reserves 
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d’equipament més important és la que es desprèn de l’operació urbanística del 
Montmany. 

 
• El Pla hauria de contemplar els equipaments públics de promoció econòmica i 

ocupació. Pensem que l’oferta privada del nostre municipi és d’alta qualitat i fa una 
funció social innegable, però pensem que hi ha una part de les necessitats dels 
nostres conciutadans que no tenen lloc a Creapolis o al Trade Center, per 
entendre’ns i posar noms i que la gent ens entengui; aquesta ciutat necessita 
espais de petits tallers, espais per a joves emprenedors que no existeixen ni 
tampoc es preveuen en el Pla d’Equipaments. Espais que sols la iniciativa pública 
és capaç de fer perquè no està en joc únicament la rendibilitat econòmica. Espais 
que moltes altres ciutats del nostre entorn fa molts anys que treballen i nosaltres no 
perquè vostès no ho tenen com a prioritari. Espais que fa que alguns puguin oferir 
més i millors solucions en aquests temps de dificultats. 

 
• El Pla hauria d’afrontar amb més ambició més equipaments adreçats als joves de 

la ciutat, i  en especial ha de profunditzar en el model d’oci (oci de joves però no 
sols de joves). Pensem que aquesta és una ciutat principalment ara mateix 
d’infants i adolescents, però demà de joves. És una ciutat que s’ha de preparar per 
compartir l’espai públic entre generacions amb interessos diferenciats, i per això el 
Pla d’equipaments amb l’horitzó del 2018 hauria de ser un instrument principal. La 
Sala de Concerts és una bona actuació, segur, i hem votat a favor tots en aquesta 
sala, però la seva singularitat, sense que vagi acompanyada de més actuacions, la 
fa insuficient.  

 
• El Pla hauria d’estar pensat des dels barris, tenint en compte que la ciutat de 

80.000 habitants que som s’ha de vertebrar des de d’aquests nous espais de 
convivència que són els barris. Pensem que s’ha perdut l’oportunitat de no 
profunditzar en la construcció de la ciutat des dels barris. Quan vam fer l’acord del 
creixement entre l’equip de govern i Partit Socialista i Iniciativa ens vam fixar molt 
en el tema de les noves centralitats, en corregir un model de centralitat única i fer-
ne una de diversos centres. Ara en aquest Pla d’Equipaments penso que no ho 
hem fet, que hem concebut el Pla simplement com un encaix de peces finals però 
no ho hem fet des dels barris i pensem que aquesta és una deficiència que 
presenta aquest Pla. 

 
• I cinquè i darrer, tot un seguit de temes concrets importants. En educació ens 

hagués agradat determinar quina ha de ser l’oferta pública en Escoles Bressol, a 
primària, a secundària, en l’horitzó del 2018 a Sant Cugat. És veritat que hi ha tres 
escoles bressol però n’hi podien haver 8, 5, 6, 7, perquè no és el més important el 
nombre, l’important és el percentatge d’oferta pública a la qual volem arribar el 
2018. Ens hagués agradat donar major prioritat en el calendari a la biblioteca 
central de la ciutat, no ara, des de fa molt de temps, que segons dades que vostès 
mateixos coneixen situen a la nostra ciutat per darrera de municipis de la nostra 
grandària per exemple en m2 per habitant, compartint temes amb la resta de grups 
que s’han expressat en aquesta sala com el Casal de la Dona o el cobriment de la 
piscina del Parc Central. 

 
Entenem, per últim, que el Pla d’equipaments és un document de compromís amb la 
ciutadania. El Pla detalla quins equipaments concrets pot esperar el ciutadà de Sant 
Cugat de l’administració local en el curt, mig i llarg termini. Per aquest motiu és 
necessari establir mecanismes de control i seguiment de la seva evolució, entenem 
que ha d’existir un espai on analitzar i debatre les modificacions que es puguin 
introduir. Per poder donar forma al compromís amb la ciutadania haguéssim valorat 
l’existència de dos instruments que no hem sabut trobar en la seva proposta:  
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.12.2009                    pàg. 49 

 
ESBORRANY ACTA 

• Primer la Creació d’una comissió de seguiment del Pla d’equipaments. És el que 
deia la Sra. Conesa de prioritats revisables i un procés viu.  

  
• En segon lloc, una Memòria Econòmica del Pla d’equipaments. Document 

essencial que ha de formar part al nostre entendre del mateix Pla d’Equipaments. 
 
Compromís amb la ciutadania per un interès de ciutat, aquesta és la idea central. 
Aquesta ciutat ha cedit en ocasions terreny d’equipaments a iniciatives privades 
sense treure’n un retorn clar per la ciutat. Operacions com la del Junior i l’Europa amb 
convenis mai executats, o l’operació poc beneficiosa des dels interessos públics com 
la del Chic estan sobre la taula. Hem donat i hem rebut poc a canvi en aquestes 
operacions i per tant volem ressaltar la necessitat de canviar les tendències. Ens 
queden poques oportunitats per acabar bé la ciutat i hem de treure’n el millor profit 
per a tots. 
 
Com he dit votarem en contra de l’aprovació inicial i presentarem al·legacions en el 
tràmit d’exposició pública com hem fet en tot el procés de treball, així com restem 
oberts com sempre a la negociació en un Pla que sempre hem considerat 
indispensable pel futur de la nostra ciutat. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Miraré de ser breu 
perquè tenim un Ple llarg. Pel que fa als grups que han anunciat l’abstenció vull 
entendre l’abstenció com un vot de confiança en l’equip de govern i per tant els ho 
agraeixo i no dubtin que treballarem perquè aquesta confiança que ens dipositen es 
vegi reflectida en el sentit d’estudiar cadascuna de les seves peticions. 
 
 Pel que fa als grups que anuncien el vot negatiu jo vull fer una reflexió, jo crec 
que realment no tenim la mateixa visió del que és el document que portem avui, és a 
dir, per això he volgut destacar a l’inici que es tracta d’un document de reserva de sòl, 
per tant jo o l’equip de govern en el document pot reservar sòl per escoles bressol o 
per escoles públiques, però no és un document que ha de decidir el percentatge 
d’escola pública o escola privada o escola concertada que ha d’haver-hi a Sant 
Cugat. És un document que pot decidir les ubicacions de l’oci per la gent jove però no 
és un document que ha d’explicar el model d’oci de la gent jove. Per tant com que 
manifesten vostès aquesta confusió -i això ja es va parlar en Comissions de 
seguiment- i la segueixen manifestant, bé, jo entenc la seva posició, ja entenc que a 
vostès els hi agradaria que aquest document anés potser més enllà però aquest 
equip de govern considera que aquest ha de ser un document de reserva de sòl i qui 
s’encarrega de decidir el model sobre aquests sòls és l’àrea en qüestió que treballa 
aquesta competència sectorial, i per tant l’àrea de Joventut desenvolupa i discuteix un 
model d’oci per la gent jove i l’àrea d’Educació estableix el model d’escola bressol. 
Per tant vostès demanen a aquest equip de govern que concreti unes qüestions que 
no esdevenen al meu entendre competència d’aquest document. Jo els escolto molt i 
és molt important tot el que diuen, de veritat, és molt important, però vostès abans en 
una dació de compte de les decisions que ha pres el Govern en relació als projectes 
del FEIL s’han queixat de que no han pogut participar, etc., han fet una sèrie de 
queixes, però és que en aquest document sí que han pogut participar i en les 40 
propostes d’equipament potser n’hi ha 30 amb les que estan d’acord, i potser és una 
mínima part la que ens diferencia, i malgrat tot vostès ja voten en contra, és a dir, 
malgrat que hi ha hagut participació ciutadana, malgrat que vostès han pogut 
participar, malgrat la meva opinió, modesta opinió, és que vostès ja tenien -abans de 
totes les sessions- pres l’acord de votar que no, i aquesta és una sensació que jo l’he 
tinguda. Sr. Boix, em sap greu dir-li però és així, malgrat tot, sàpiga que malgrat tenir 
aquesta sensació s’han incorporat propostes que vostès han defensat i no ens fa cap 
mena de reparament dir que són propostes que han fet vostès, és cert, vostès han fet 
propostes i propostes constructives, jo el que els hi vull dir és que mirem d’aconseguir 
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un acord perquè efectivament és un document de consens, i per tant no s’esglaï quan 
dic això perquè vostè avui en el Ple diu que això és el nostre programa electoral, 
doncs si fos el nostre programa electoral potser no hi haguéssim incorporat propostes 
que ens han vingut fetes pels altres grups polítics, per tant permeti’m dir que aquesta 
és una sensació que aquesta tinent d’alcalde ha tingut en algunes ocasions en les 
Comissions de seguiment. 
 
 Per tant partim de que no tenim la mateixa percepció de quin és l’abast del 
document, evidentment vostès és absolutament legítim que creguin que una reserva 
per una residència de gent gran està millor situada en un indret i nosaltres pensem 
que està millor situada en un altre indret. Això té importància però crec que tindria 
més importància si no ubiquéssim aquella residència que és necessària, per tant sí 
que després podem ajustar i mirar de consensuar la ubicació exacta però sobretot jo 
crec que el més important és que hi sigui. 
 
 Molt breument, deien que hem perdut un CEIP, i jo els hi dic que no hem perdut 
un CEIP; la Generalitat ens diu que no serà necessari en els propers anys aquest 
CEIP que nosaltres teníem previst inicialment en la programació, per tant la primera 
proposta de l’equip de govern va ser incorporar aquest CEIP, de les converses amb la 
Generalitat on vostès estan al Govern la Generalitat mateixa ens ha dit que aquest 
CEIP per a Sant Cugat no el contemplen de cap manera, per tant què ha fet l’àrea 
d’Educació de forma responsable?, doncs traslladar a la Comissió de Pla 
d’Equipaments i dir: escolteu, de la planificació que té prevista la Generalitat aquest 
CEIP en aquest moment no consta, no és necessari. Jo si vol el mantenim però en 
aquest moment la Generalitat ens està dient que no és necessari. 
 
 Em diuen que Valldoreix té un gran buit en el mapa; també hi ha un gran buit 
en el Mapa de l’habitatge de protecció oficial quan parlem de Valldoreix perquè tenim 
habitatge de protecció oficial a tot el municipi menys a Valldoreix. Jo he reconegut 
que hauria estat molt bé que Valldoreix s’incorporés al Pla d’Equipaments¡, no ha 
pogut ser, també els haig de dir que atès que és un document de reserva de sòl és 
legítim que la pròpia EMD reservi els seus sòls per allò que més vulgui i per tant si 
l’EMD decideix engegar un Pla d’equipaments i fer un procés de participació nosaltres 
recolzarem l’EMD amb el que sigui necessari. 
 
 Per tant, la meva conclusió és que estem més a prop que lluny, malgrat vostès 
votin que no, jo no perdo l’esperança de que acabarem concertant la majoria de 
coses i crec que estem més a prop i com els hi deia el percentatge d’acord és molt 
més gran que el percentatge de desacord. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Només quatre 
apunts. El primer és que quan vostè ens parla de que aquest document només és un 
document de reserva de sòl, doncs dir-li que jo crec que és una llàstima que només 
sigui un document de reserva de sòl ja que hem fet un procés de participació per fer 
un Pla d’Equipaments, però jo em pregunto amb quin criteri fan vostès aquesta 
reserva de sòl, i això és el que nosaltres estem apel·lant, quin criteri és el que ens diu 
a nosaltres quin sòl hem de reservar per fer-hi escola pública; jo espero que vostès 
ens ho expliquin perquè si no ens ho expliquen vostès potser sí que haurem d’anar al 
departament d’Educació a preguntar-los-hi com és que no voleu fer un CEIP allà?, 
quin és el criteri de l’Ajuntament de Sant Cugat pel que fa a l’escola pública?, perquè 
vostès no ens el diuen i a mi m’agradaria saber si el nostre futur educatiu a la ciutat 
per part seva és que el 40% dels nens o nenes de Sant Cugat vagin a l’escola 
pública, o el 50, o el 60, o el 70, m’agradaria saber-ho perquè no ho sé, no puc dir 
quan sòl haig de reservar, em sembla que és de calaix. 
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 Diu que ha hagut participació però que nosaltres no volíem l’acord; a mi em sap 
greu que digui això la veritat, perquè ha hagut participació, jo ja he dit que una 
participació amb una mala diagnosi, que això ja condiciona molt quin és el nivell de 
participació perquè no s’han establert aquests criteris que jo esmentava abans i 
només li vull recordar que el grup que jo represento en els temes importants de ciutat 
sempre ha intentat posar-se d’acord i en molts casos com Torre Negra, nou 
creixement de la ciutat, Can Montmany, ens hem posat d’acord, per tant aquest grup 
treballa sempre per posar-se d’acord amb els temes importants de ciutat i miri vostè si 
hagués estat fàcil en els tres temes no posar-nos d’acord i anar a la contra, i fer 
demagògia, i no ho vam fer per responsabilitat i amb un Pla d’Equipaments que 
nosaltres creiem que és important, pel que veig potser per a vostès ja no és tan 
important perquè total és un document de reserva de sòl, doncs si només és un 
document de reserva de sòl potser que no perdem més temps i llavors ja no cal que 
ens posem d’acord. Ara bé, si ha de ser un Pla d’Equipaments de veritat, de debò, 
nosaltres ens volem posar d’acord, és clar que sí, com en tots els altres àmbits, ara 
bé, nosaltres posem sobre la taula les nostres discrepàncies, i em sembla que les 
discrepàncies són clares, quin és l’ús de l’antic Ajuntament?, això no és un tema 
important per la ciutat?, quan la Policia tindrà un nou equipament?, això no és una 
qüestió important per la ciutat?, són dos exemples que em sembla que són de calaix, 
ens posarem d’acord amb això?, si ens posem d’acord amb això cap problema, 
nosaltres com en altres ocasions no tenim cap problema en posar-nos d’acord amb el 
Pla d’Equipaments si -des del nostre punt de vista- és positiu per la ciutat. 
 
 Per acabar, la percepció del document que té vostè, nosaltres ja hem entès 
que la seva percepció és diferent de la nostra, per aquest motiu nosaltres ja no hem 
fet ni referència al tema de l’avaluació econòmica que amb la proposta que han fet hi 
ha un número al costat que diu això val tant, doncs bé, amb això ja en tenim prou i en 
tot cas qui ho hagi de gestionar ja ho farà. Ara bé, el que sí que volem és la “foto 
finish”, volem saber quin és, com pensen vostès la ciutat, i aquest document ho diu, i 
diu quines són les seves prioritats i òbviament en alguns camps és difícil que ens 
posem d’acord amb les seves prioritats i amb les nostres prioritats, és legítim i penso 
que està bé que sigui així també. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Si posem 
taques en un mapa per decidir a on va i a on no va una escola bressol, si decidim fer-
ne tres d’aquí al 2018 i no quatre, cinc o sis, segur, suposo, que és que respon a un 
model concret i el que nosaltres volem és que s’expliciti aquest model, això no és 
només posar taques en un mapa, o nosaltres no ho hem entès així i potser no ens 
hem entès des del començament. Nosaltres el que volem és que s’expliciti quin és el 
model, quin és el model d’escola pública, de percentatge en el qual volem arribar al 
2018 en aquesta ciutat, aquesta és la nostra reflexió, la que volem fer, no unes 
taques en un mapa, en un o altre indret i tres o quatre o cinc o vint-i-cinc escoles 
bressol, jo no ho sé, aquesta és la reflexió que voldríem haver fet. 
 
 En segon lloc, no desmereixi vostè la primera seva intervenció en la qual ens 
dóna les gràcies per dir-nos després que ja teníem el vot decidit perquè no és cert i 
vostè ho sap, nosaltres li hem fet les aportacions, valuoses o no, això vostè ho 
valorarà i la ciutadania sobretot ho valorarà, que hem sabut fer amb honestedat. 
 
 Per tant crec que el que li hem plantejat a vostè són temes de model de ciutat 
profunds, jo n’he tocat dos que no me’ls ha contestat. Primer, Promoció Econòmica i 
Ocupació i li he dit molt clarament que l’oferta privada d’aquesta ciutat fa una feina 
social innegable perquè ningú mal interpreti les meves paraules però diem amb tota 
contundència que hi ha una part de promoció econòmica i ocupació que si no ho fem 
des de l’oferta pública no ho fa ningú. En segon lloc, oci per a joves, tenim un 
problema que no afrontem i ho sabem, i es que aquesta és una ciutat que ha de 
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compartir espais entre generacions, en els propers anys serà el tema central, 
compartir l’espai públic entre diferents generacions. Aquest Pla d’Equipaments 
proposa una Sala de Concerts, i jo penso que ens quedem a mig camí, penso que 
hauríem de fer una reflexió profunda i seriosa sobre el model que volem d’espai 
compartit entre generacions. 
 
 I per últim, no perdi l’esperança, nosaltres no perdrem la capacitat d’expressar 
el nostre model de ciutat. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Nosaltres també 
expressem el model de ciutat que volem i dir que tots els regidors responsables de 
cadascuna de les àrees han vingut a la Comissió de Seguiment on vostès eren 
presents i han explicat els criteris pels quals es proposava ubicar les escoles bressol 
on hem dit d’ubicar-les, i ubicar les residències de gent gran on es pretén ubicar-les, 
ubicar les residències de gent gran on es pretén ubicar-les, ubicar les escoles de 
primària on es pretén ubicar-les. Ha vingut la Sra. Salat, ha estat present a la 
Comissió de Seguiment, la Sra. Fortuny ha estat present a la Comissió de Seguiment, 
el Sr. Escura ha estat present a la Comissió de Seguiment, etc., etc., per tant no em 
diguin que no hem explicat els criteris perquè ha vingut el responsable de cada àrea a 
la Comissió de Seguiment a explicar els criteris. Ara bé, si a vostès no els hi ha 
quedat clars els tenen a l’abast els criteris i evidentment no decidim perquè sí sinó 
que les propostes són propostes reflexionades. Per tant, seguim oberts a parlar amb 
tot el que calgui i confiem que puguin canviar el seu vot d’aquí a l’aprovació definitiva. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      14 (CiU) 
Vots en contra:   6 (PSC i ICV-EUiA) 
Abstencions:       4 (PP, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
 
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 
 21.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL 
I BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI  2010, I LES 
PLANTILLES DE PERSONAL. 

 
 1r.- APROVAR el Pressupost Municipal General per a l'exercici 2010, integrat 
pel Pressupost de l'Ajuntament, el del Patronat Municipal d'Educació (PME), el de 
l'Organisme Autònom de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC), el de 
l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural (OAMCC), el de l’Institut de Gestió 
Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI) i les 
previsions de despeses i ingressos de la societat municipal PROMUSA, i que es 
detallen més avall per capítols, llurs Bases d'Execució i l'estat de consolidació de tots 
ells en el Pressupost General que ascendeix a un total d’ingressos de 111.481.768,82 
€ i de despeses de 111.481.768,82 €, donant una previsió de resultat pressupostari 
consolidat de -926.532,72 €. 

 
A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 

 
INGRESSOS: 
 
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 54.502.908,19 €
CAP. II  IMPOSTOS INDIRECTES 2.811.528,15 €
CAP. III  TAXES I ALTRES INGRESSOS 9.082.062,46 €
CAP. IV  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 22.543.717,35 €
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 4.819.622,63 €
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CAP. VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 6.230.969,94 €
CAP. VII  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.880.283,50 €
CAP. VIII VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 0,40 €
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 7.610.676,20 €
 
TOTAL INGRESSOS     ...................................................... 111.481.768,82 €

 
DESPESES: 
 
CAP. I REMUNERACIONS DE PERSONAL 32.030.289,26 €
CAP.II COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 36.307.026,43 €
CAP. III DESPESES FINANCERES 2.847.466,08 €
CAP. IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 14.962.880,81 €
CAP. VI INVERSIONS REALS 15.246.535,70 €
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 423.086,31 €
CAP. VIII VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 2.053.808,03 €
CAP. IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 7.610.676,20 €
 
TOTAL DESPESES       ..................................................... 111.481.768,82 €

 
B) PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ (PME) 
 
INGRESSOS: 
 
CAP. III  TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.996.543,27 €
CAP. IV  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.543.623,60 €
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 2.500,00 €
CAP. VII  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 107.966,30 €
 
TOTAL INGRESSOS       .................................................... 6.650.633,17 €

 
DESPESES: 
 
CAP. I REMUNERACIONS DE PERSONAL 4.222.902,00 €
CAP. II  COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.775.907,37 €
CAP. III  DESPESES FINANCERES 150,00 €
CAP. IV  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 543.707,49 €
CAP. VI INVERSIONS REALS 107.966,30 €
 
TOTAL DESPESES       .................................................... 6.650.633,17 €

 
C) PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ I 
INFORMACIÓ CIUTADANA (OAMCIC) 
 
INGRESSOS: 
 
CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS 70.100,00 €
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.048.214,16 €
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 200,00 €
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 171.001,00 €
CAP. VIII VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 0,00 €
 
TOTAL INGRESSOS        .................................................... 1.289.515,16 €

 
DESPESES: 
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CAP. I REMUNERACIONS PERSONALS 753.292,16 €
CAP. II COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 255.122,00 €
CAP. III DESPESES FINANCERES 100,00 €
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  110.000,00 €
CAP. VI INVERSIONS REALS 171.001,00 €
 
TOTAL DESPESES     ......................................................... 1.289.515,16 €

   
D) PRESSUPOST ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CENTRE CULTURAL  (OAMCC) 
 
INGRESSOS: 
 
CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS 826.348,09 €
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.907.385,62 €
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 4.600,00 €
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 211.396,83 €
CAP. VIII VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 4.200,00 €
 
TOTAL INGRESSOS      ..................................................... 2.953.930,54 €

 
DESPESES: 
 
CAP. I REMUNERACIONS DE PERSONAL 1.227.939,60 €
CAP. II COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.499.394,11 €
CAP. III DESPESES FINANCERES 11.000,00 €
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 €
CAP. VI INVERSIONS REALS 211.396,83 €
CAP. VIII VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 4.200,00 €
 
TOTAL DESPESES      ....................................................... 2.953.930,54 €

 
E) PRESSUPOST DE L’INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (IGEPESI) 
 
INGRESSOS: 
 
CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS 254.897,00 €
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.330.829,25 €
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 500,00 €
 
TOTAL INGRESSOS     ...................................................... 1.586.226,25 €

 
DESPESES: 
 
CAP. I REMUNERACIONS DE PERSONAL 882.840,01 €
CAP. II COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 664.386,24 €
CAP. III DESPESES FINANCERES 3.000,00 €
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 33.000,00 €
CAP. VI INVERSIONS REALS 3.000,00 €
 
TOTAL DESPESES       ....................................................... 1.586.226,25 €

 
F)  ESTAT PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES DE PROMUSA 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.12.2009                    pàg. 55 

 
ESBORRANY ACTA 

INGRESSOS: 
 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 25.572.955,09 €
CAP. VI ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 5.858.000,00 €
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 176.539,10 €
 
TOTAL INGRESSOS      ....................................................... 31.607.494,19 €

 
DESPESES: 
 
CAP. I REMUNERACIONS DE PERSONAL 1.283.970,00 €
CAP. II COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 3.145.564,18 €
CAP. III DESPESES FINANCERES 2.141.923,00 €
CAP. VI INVERSIONS REALS 25.962.569,73 €
 
TOTAL DESPESES       ........................................................ 32.534.026,91 €

 
I) ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL   
 
INGRESSOS: 
 
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 54.502.908,19 €
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 2.811.528,15 €
CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS 12.229.950,82 €
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 25.040.443,91 €
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 30.219.874,08 €
CAP. VI ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 12.088.969,94 €
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.037.550,86 €
CAP. VIII VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 4.200,40 €
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 7.610.676,20 €
 
TOTAL INGRESSOS        ...................................................... 149.546.102,55 €

 
DESPESES: 
 
CAP. I REMUNERACIONS DE PERSONAL 40.401.233,03 €
CAP. II COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 43.466.896,69 €
CAP. III DESPESES FINANCERES 5.003.639,08 €
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.316.262,23 €
CAP. VI INVERSIONS REALS 41.702.469,57 € 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 913.450,44 €
CAP. VIII VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 2.058.008,03 €
CAP. IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 7.610.676,20 €
 
TOTAL DESPESES      .......................................................... 150.472.635,27 €

 
 2n.- APROVAR els annexos, amb les seves corresponents modificacions, de 
personal de les plantilles del personal funcionari, laboral i eventual de l'Ajuntament i 
els seus organismes autònoms (PME, OAMCIC, OAMCC, IGEPESI), resultant de les 
actualitzacions pel que fa a les seves plantilles orgàniques, així com els aspectes 
retributius derivats dels acords plenaris o juntes de govern d’organismes autònoms.  
 
 3r.- AUTORITZAR la contractació d'operacions de tresoreria per a la 
Corporació municipal i per als quatre organismes autònoms municipals (PME, 
OAMCIC, OAMCC  i IGEPESI) amb diferents entitats financeres, per un termini no 
superior a un any als efectes de poder atendre necessitats transitòries de tresoreria, 
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fins l'import límit legalment autoritzat, d'acord amb el que determina l'article 199.1) en 
relació a l'article 51 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març . De les condicions 
particulars que es pactin per cada una de les susdites operacions de tresoreria a les 
qual s'autoritza a l'Alcalde-President o persona en qui ell delegui per poder signar-les, 
se'n donarà compte al Ple Municipal.  
 
 4t.- APROVAR i iniciar els tràmits pertinents per tal de poder concertar la 
sol·licitud de nou endeutament financer a llarg termini per import de 7.610.676,20 €  
previstos en el capítol 9è. d’ingressos, facultant a l’Alcalde, o persona en qui delegui, 
per a la signatura de les pertinents documentacions.  
 
 5è.- SOTMETRE els presents Pressupostos a informació pública per un termini 
de 15 dies a fi d'eventuals reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'article 
169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, autoritzant la seva immediata execució 
provisional, tenir-los per definitivament aprovats si no es presenten reclamacions ni es 
formulen al·legacions i en aquest cas publicar-los i comunicar-ho a les 
Administracions Estatal i Autonòmica. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Una qüestió 
brevíssima d’ordre. Igual que vaig fer l’any passat amb una modificació de pressupost 
i atenent a l’article 76 de la Llei de Bases de Règim Local m’abstindré de debat i 
votació d’aquest punt per la meva relació professional amb una entitat beneficiària 
d’un conveni d’aquesta casa. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: D’acord, Sr. Ramon, en tot cas ja que vostè ho 
expressa deixi’m també expressar la meva cordial discrepància amb el seu criteri tan 
estricte perquè com li he comentat abans si Sant Cugat en comptes de ser una 
població de 80.000 habitants fóssim un poble de 1.000 habitants no hi hauria cap 
regidor que pogués votar res. Estem d’acord perquè tothom tindria alguna relació amb 
alguna entitat directa o algun parent proper i per tant, aniríem a l’absurd, no. Escolti’m 
vostè és lliure de fer-ho. Permeti’m que expressi la meva opinió perquè quedi 
constància en el diari de sessions per altres ocasions.  
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Bé, fet 
aquest aclariment moltes gràcies Sr. Alcalde. Bé no és fàcil entrar després d’un debat 
tan intens com el d’equipaments doncs començar amb el del pressupost a més per 
aquells que ja m’han escoltat dues vegades a la Comissió Informativa més tres a 
districtes. Algú hi ha qui porta cinc vegades i ara en aquests moments està tremolant 
li diria que falta molt poquet per la copeta. Jo us faig una proposta: abans de marxar 
he agafat “carrerilla” i havien punts que llegir el títol i l’Alcalde deia: vots a favor. Si 
voleu jo ho provo i a veure si passa més ràpid, però vaja ... Bé, bromes a part, sí que 
m’agradaria no repetir evidentment tot el que és el pressupost que la majoria de 
vostès ja coneixen molt a fons i que ja tota la informació ha vingut sent entregada jo 
crec en temps i forma en la forma que corresponia. Tres grans apartats: un breu 
resum executiu del que és aquest pressupost 2010, el pressupost del proper any, del 
proper exercici, un segon que seria remarcar algun dels aspectes que crec jo més 
incisius o que fins ara han tingut més rellevància de la feina que s’ha fet en aquest 
marc actual i un tercer, dels reptes de futur. 
 
 El primer seria el resum del pressupost 2010, que començaré per ubicar-lo en 
un marc general que és d’absoluta continuïtat al que es va considerar prioritari a 
l’hora de confeccionar el pressupost 2009 amb un marc de crisi important creiem que 
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tot el que són els objectius estratègics de la ciutat, aquells que es decideixen des de 
la Junta de Govern tenien que respondre de forma prioritària aquells que tinguessin 
alguna vinculació amb dos eixos principals que continuen sent els de sempre i que 
són: la reactivació econòmica, facilitar un entorn en la mesura que sigui possible que 
dinamitzi la reactivació econòmica de les nostres empreses i de l’activitat econòmica 
en el seu conjunt i el segon eix: donar cobertura a la funció social que presta 
l’Administració Pública, en aquest cas més que mai, per aquelles persones i per 
aquells col·lectius que pateixin d’una forma més intensa les conseqüències de la crisi.  
 
 Pressupost ordinari: una reducció, un entorn de crisi que en aquest any ens 
dóna un escenari amb una reducció real del 2,4 % de la capacitat de despesa corrent 
que podem tenir. Això és molt o poc? Home, passem d’un pressupost de 96 milions 
d’euros a un pressupost de 93 milions d’euros, 2,4% entenem que és poc tenint en 
compte les circumstàncies generals sota les quals està vivint el nostre país i del món 
local podria ser molt més aquest impacte si aquests anys anteriors doncs haguéssim 
comés l’error de traslladar l’ingrés que ens provenia de la construcció, tot el que són 
impostos de construccions i obres, tot el que són taxes relacionades amb la 
construcció, tot el que són les plusvàlues vinculades amb les transaccions 
econòmiques de les propietats dins del municipi. Si aquests imports dels anys 
anteriors els haguéssim consolidat a la despesa a dia d’avui tindríem un problema 
terriblement seriós. Si aquest problema és menor o el podem afrontar amb majors 
garanties doncs és precisament perquè no consolidàvem aquesta despesa i en lloc 
de consolidar-la i fer encara més grossa la despesa pública ens reservàvem aquest 
import, fèiem superàvit i aquest superàvit el destinàvem a inversions. Una inversió 
que pot ser puntual però no és repetitiva en el temps perquè saben ben bé vostès que 
tot el que és la despesa pública associada amb la despesa corrent anual és difícil 
després de reconduir-la o de tirar-la enrere. Preocupar-nos sobre tot pel que són les 
polítiques a les persones. Aquest 2,4% de reducció del pressupost municipal sobre 
tot està més vinculat amb una reducció més forta, concretament del 3,5% amb tot el 
que són els recursos interns de l’Administració Pública, és a dir, tot el que són la 
nostra pròpia organització com Ajuntament i tot el que consumeix, per dir-ho d’alguna 
manera, la pròpia maquinària administrativa, aquesta és la que pateix la reducció més 
important. Després té una reducció del 2,4% tot el que és el manteniment de ciutat i 
finalment té una congelació tot el que són els imports destinats a les polítiques 
públiques destinades a les persones, a les entitats, en definitiva a les polítiques 
públiques que no passen per un manteniment de ciutat o no passen per una 
infraestructura interna. Ho hem intentat reconduir d’aquesta manera. Hem dotat de 
nou el fons de contingència que el teníem en 700.000 euros i això dóna resposta a 
aquest segon dels eixos que comentàvem el de la funció social. Tornem a dotar el 
fons de contingència en 700.000 euros i n’incrementem fins i tot l’import perquè 
dotem 200.000 euros addicionals, però en aquest cas pel que respecta a les 
polítiques d’ocupació. Amb la suma, per tant, ja estem parlant de 900.000 euros. Un 
fons addicional que ens permetrà intentar prendre accions que tinguin més afectació 
real sobre el territori, perquè com saben vostès totes les polítiques vinculades amb 
ocupació són polítiques que venen subvencionades a través del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, a través del Consorci de Promoció Econòmica del Vallès Occidental, el 
COPEVO, són polítiques que marquen uns objectius ja molt predefinits i que 
t’encasellen molt ja cap a una maquinària determinada que vehicula totes aquestes 
subvencions, com no pot ser d’una altra manera. Però tenim l’oportunitat en aquest 
cas de disposar d’uns diners que ens donaran la flexibilitat total i absoluta per intentar 
veure realment quines són les necessitats de la nostra petita i mitjana empresa en el 
nostre territori i en aquesta intentar fer accions, fer formació, intentar posar-nos al seu 
costat sobre tot perquè no hi ha res pitjor com poder copsar a dia d’avui que la petita i 
mitjana empresa, que el petit emprenedor parlem moltes vegades de generar 
emprenedoria, de donar impuls al nou emprenedor, a aquesta persona que arrenca, 
però no oblidem que aquesta persona que arrenca, que aquest emprenedor que ara 
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sembla que tot a dia d’avui ho solucionem a base d’emprenedors i que està molt bé, i 
que des de l’àrea de promoció econòmica, escolti’m, nosaltres i jo personalment sóc 
un dels principals impulsors de tot això, però això no s’acaba amb un emprenedor i 
amb una persona que té ganes de fer una activitat per si sola. Aquesta persona ha de 
poder contractar gent en el futur, s’ha de poder fer gran com empresa. I per poder-se 
fer gran com empresa que és el que genera ocupació i el que genera creixement per 
un país, cal que tingui una Administració i un país que recolzi l’empresari. Cal que 
tingui un país i una administració que recolzi a la petita i mitjana empresa, que sàpiga 
posar en el seu lloc, que estigui en el seu cantó i que d’aquesta manera perdi la por a 
la contractació. Perquè a dia d’avui veiem com petites i mitjanes empreses que eren 
cinc, deu treballadors, quinze treballadors, a dia d’avui per culpa de la crisi són dos i 
tres treballadors. Ho han passat tant malament que ells mateixos et diuen jo no 
tornaré a contractar mai més i això és el pitjor que li pot passar a un teixit com el 
nostre, el català, que estava molt basat en la petita i mitjana empresa. Que el petit 
empresari s’hagi sentit poc recolzat per part de l’administració, molt apretat amb tot el 
que ha de complir i en canvi que és el motor principal de generació d’ocupació d’un 
país i aquesta creiem que és una qüestió molt rellevant. Doncs tots els temes 
vinculats amb aquests dos eixos segueixen sent els prioritaris: seguretat, per exemple 
també ho és, educació al món del coneixement, empresa i coneixement van donats 
cada dia més de la mà, el valor afegit, el no intentar o pretendre lluitar i competir 
nomes per costos, sinó que cal fer coses que altres no facin i això només es pot fer 
des d’una perspectiva de l’aprenentatge, de la formació i de tenir la capacitat i la visió 
d’avançar-se a les necessitats del mercat i dels clients potencials que cada activitat 
té. Seguir potenciant l’habitatge públic i la promoció econòmica per descomptat.  
 
 En el marc de les inversions, reitero de nou la gran rellevància que té 
l’habitatge públic, en aquest cas amb molt habitatge de lloguer. Una inversió de 23 
milions d’euros i si fem la suma total de totes les casuístiques vinculades amb 
PROMUSA arriba fins els 28 milions d’euros, són xifres molt importants. Era una dels 
eixos estratègics també, un dels objectius estratègics clars d’aquest mandat i aquí es 
posa de manifest com es continua prioritzant aquests polítiques. L’entorn dels carrers, 
la qualitat de vida ciutadana més propera a l’hora de sortir de casa. És evident que hi 
ha moltes mancances al municipi, però també és cert que Sant Cugat és un municipi 
privilegiat en moltes coses i una d’elles és la qualitat de vida i és la qualitat de l’entorn 
i això segueix una de les prioritats en el pressupost i totes les partides vinculades 
d’una manera o d’una altra en la millora de l’entorn urbà, en la millora dels carrers, 
sumen més de 5 milions d’euros. O una ampliació de capital social també i de nou per 
a PROMUSA de 2 milions d’euros quan provenen d’un conveni de l’entorn del CAR, 
del Centre d’Alt Rendiment que ens prové una quantitat econòmica que podria ser 
destinada a altres finalitats però que entenem que ha de ser o ha de cobrir 
necessitats futures també de PROMUSA i per això preveiem una ampliació del seu 
capital social. Perquè aprofito per dir també que és un repte que crec que s’ha de 
tenir en compte i una política econòmica valenta que per part de PROMUSA es faci 
habitatge de lloguer, perquè no és fàcil per un ens local fer habitatge de lloguer, és 
una aposta molt més arriscada que no pas la de fer habitatge de venda. És més fàcil 
amortitzar i que et surtin els números fent habitatges de venda que no pas fent 
habitatge de lloguer que necessita una inversió inicial molt elevada i que l’amortització 
és lenta i costosa en molts anys i exercicis econòmics que estan per venir. L’entorn 
mediambiental és també rellevant en més d’1,1 milions d’euros, equipaments per a la 
gent gran, com el de la Plaça d’En Coll amb 1,8 milions d’euros, equipaments per a la 
gent jove, com la nau de Can Solà amb 839.000 euros, equipaments o inversions 
vinculades amb el món de l’empresa i el món de l’esport, com el nou Centre vinculat 
al CAR i al que es coneix com l’Esport Park, disculpeu, amb una participació de la 
mateixa que ho varem fer en el seu dia amb el tema de l’ESADE-CREÀPOLIS, doncs 
aquí també es considera important una vinculació del municipi i en aquestes 
polítiques que busquen noves tendències i vinculen el món de l’esport amb el món de 
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la innovació i amb el món del desenvolupament econòmic. Tres-cents mil euros 
d’aportació. O una inversió al Mercat de Pere San per a millorar la seva inversió 
externa i animar als seus assentadors a que també s’involucrin en tot el procés de 
remodelació, un procés important com és el del Mercat de Pere San i la dinamització 
econòmica per la ubicació on és i també per l’entorn comercial del mateix. Per tant, 
amb aquest repàs el que pretenc posar de manifest és que és un pressupost 
d’inversions que no és menor, són 17 milions d’euros pel que fa a la capacitat 
inversora municipal, que sí que és cert que una part d’aquí ve de la quantitat que 
nosaltres podem endeutar-nos i per tant, podem amortitzar sense posar en risc 
l’equilibri econòmic financer, sense anar a més endeutament però també és cert que 
les fonts de finançament d’aquest pla d’inversions o d’aquestes inversions pel 2010, 
moltes d’elles estan condicionades a la venda o a la realització d’alguna part del 
patrimoni municipal i que això també està per veure com evolucionarà i veurem com 
segueix el tema. Però si ho ajuntem tot plegat amb la capacitat inversora també de 
PROMUSA doncs és un pressupost de 45 milions d’euros. Jo crec que això és 
rellevant per un entorn i una situació com l’actual poder plantejar-nos un pressupost 
com aquest, és important, i si a més a més li sumem el FEIL doncs ja estem parlant 
de 53 milions d’euros. És bo que podem parlar d’una ciutat que no està aturada per la 
dinàmica general i que segueix podent realitzar polítiques d’inversió i que no té en risc 
en aquest moment cap dels seus serveis mínims imprescindibles, al contrari, jo crec 
que podem parlar d’un manteniment respecte als anys anteriors. Per tant, s’han 
intentat respectar els objectius de qualitat de vida en el nostre entorn més immediat, 
més inversions vinculades amb la mobilitat com pot ser la rotonda de Mira-sol i totes 
aquestes noves zones, qualitat de vida de l’entorn també per les zones futures, 
preocupar-nos màxim amb els convenis que Territori ha estat treballant per tal de fer 
possible i viable tota la inversió a l’entorn de Mira-sol Centre. Mira-sol Centre té un 
entorn d’urbanització que costa més de 3 milions d’euros, ja estan tots previstos al 
finançament del mateix. Tot això és important perquè al cap i a la fi és rellevant que 
totes aquestes noves zones que ara han tingut aquesta enganxada per la situació 
econòmica i que no es pot vendre, tots aquests actius doncs intentar facilitar al màxim 
la reactivació. I que hi podem fer des de l’Administració Local? Fer tots els esforços 
que fem per a que surti el concurs públic i el Mira-sol Centre arrenqui el més aviat 
possible, tota l’obra que està al seu voltant garantir el seu finançament tot i que la 
mateixa Junta de Compensació ha tingut i segueix tenint greus problemes econòmics 
que han condicionat certs aspectes. La situació és complicada i requereix una tasca 
de molta feina, de molta intensitat per anar tirant endavant i no causar cap afectació 
el dia a dia de l’actuació municipal. 
 
 La gent gran, la joventut i els esports també estan darrera d’aquests objectius 
així com el comerç, la dinamització que hem comentat de l’entorn de Pere San i el 
Mira-sol Centre que els mencionava. 
 
 Bé, aquest és el resum que els faig del pressupost 2010 i ara m’agradaria 
mencionar els aspectes que crec que són remarcables. El fet de que una bona 
metodologia i una bona previsió dels anys anteriors com els deia anteriorment no 
quedant supeditats aquests ingressos que ens provenien de la construcció jo crec 
que aquesta ha estat una aposta encertada. Va ser una aposta en el seu dia treballar 
molt per la qualitat de vida dels ciutadans –jo crec que aquesta ciutat si algun índex 
és francament difícil de discutir és que tingui o no qualitat de vida ja no és una qüestió 
subjectiva del govern municipal sinó que crec que ja és una qüestió molt tangible i 
que molts indicadors han vingut posant de manifest- però en el seu dia aquesta ciutat 
va fer una aposta per treballar el que vindria a ser la qualitat de vida empresarial, la 
qualitat de vida del teixit econòmic, de les empreses que s’ubicaven en aquest entorn. 
I jo crec que això va propiciar també unes polítiques de promoció econòmica que 
intentaven posar fàcil, de la mateixa manera que ens preocupàvem per la qualitat de 
vida de les persones, posar fàcil la qualitat de vida de les empreses. Quan molts 
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estàvem subjectes a la gran festa de la construcció a Sant Cugat treballàvem per 
propostes agosarades com portar aquí l’Institut Europeu de Tecnologia. Quan molts 
només es preocupaven de com fer més despesa pública amb aquest marc 
d’ingressos de la construcció nosaltres fèiem apostes que es plantejaven treballar el 
valor afegit de les empreses. El anar més enllà, el veure una mica més enllà que no la 
simple competitivitat per costos. Jo crec que aquestes apostes van ser apostes 
remarcables i aprofito per lligar-ho amb una notícia que és molt recent i que potser 
encara no és prou coneguda: i és que el BOARD, el Consell de l’Institut Europeu de 
Tecnologia, la setmana passada va nomenar com a dinamitzadora amb una aposta 
que va ser la de Sant Cugat en el seu moment, va ser la aposta quan ens 
presentàvem com a candidatura per ser la seu de l’Institut Europeu de Tecnologia no 
hi anàvem només dient: “és el millor lloc on vostès poden acollir aquesta agència 
europea” sinó que a més els dèiem: “i ho fem amb dos valors afegits” dos valors 
europeus que la Comissió Europea va veure amb molt bons ulls i tots els països 
membres van valorar enormement: una d’elles era el model de gestió. Un model de 
gestió que es va treballar conjuntament amb l’Escola de Negocis ESADE i on els 
fèiem veure: “escolti’m vostès tenen un compromís polític que és que les noves seus 
anirien als nous estats membres i això és evident que al final ha estat així i ho teníem 
molt fotut per lluitar-hi però nosaltres els fèiem la proposta: Posin allà la seu político-
estratègica, posin a Sant Cugat la seu de la gestió, perquè gestionar les xarxes, 
gestionar una aposta com la de l’Institut Europeu de la Tecnologia, a diferència del 
que és el MIT als Estats Units, que és una seu, una universitat, una gran urbanització 
concentrada en un lloc físic a diferència d’aquesta doncs és una estructura feta a 
base de xarxes repartides per tot el territori europeu, per tant, el tema de la gestió era 
molt complex i de difícil organització. Per tant, Sant Cugat feia una aposta per dir: 
amb un model concret que s’anomenava BPU, concretament responia a la 
terminologia anglosaxona de Bussines and Performance Unit, on els hi deia: senyors, 
el tema de la gestió de l’Institut Europeu de la Tecnologia és molt important. I això 
necessita d’un entorn com el del CREÀPOLIS i d’una escola de negocis en aquest 
cas com la que tenim a la ciutat com és ESADE. 
 
 Bé, aquesta aposta que en teoria era per tot l’Institut Europeu de Tecnologia ha 
estat aprovada dins del marc d’una de les “Knowledges Innovation Community” (KIC), 
dins d’una de les KIC més important com serà la de les energies renovables i a 
ESADE i al CREÀPOLIS s’hi ubicarà la seu de la gestió, la seu del management i de 
la gestió de tot el KIC de les energies renovables, estem parlant d’una inversió d’un 
KIC que té una inversió de 420 milions d’euros. Per tant, estem parlant d’una qüestió 
molt rellevant i a mi em fa especial il·lusió que de la feina dels tècnics d’aquesta casa 
, que de la gent d’aquesta casa hagin sortit idees que a dia d’avui puguin conformar 
una cosa tant important com és l’evolució de la gestió i el management d’un equip, 
d’una xarxa de coneixement i innovació tant rellevant com és o com serà la de les 
energies renovables. I això ho dic i ho menciono expressament perquè això és 
política de promoció econòmica i aquesta ciutat com deia i ho lligo amb el que 
comentava és aquesta l’aposta que va fer en el seu curs i creiem que això té un 
impacte directe en la competitivitat de la zona, a la competitivitat de l’entorn, a la 
competitivitat de les nostres empreses i del nostre país i per tant, té una afectació 
directa en l’ocupació futura dels nostres ciutadans, perquè sense capacitat de 
generació d’ocupació ja podem fer polítiques d’ocupació, ja podem anar fent el que 
volem que si les empreses no demanden personal i no troben el seu forat per la 
competitivitat no tindrem bones polítiques d’ocupació en el futur. No ens varem 
quedar aquí, també hi havia apostes com la de la IT Junior. Per què apostes com la 
IT Junior? Perquè responen a aquestes polítiques també que vinculen el coneixement 
i el món de l’educació amb el món de l’empresa i que són molt rellevants també pel 
futur. Varem fer una aposta de la mateixa manera que fèiem el BPU jo n’estic 
convençut que en els propers anys aquesta institució tindrà o rebrà una gran notícia: i 
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és que segur hi haurà una IT Junior i que segur que es farà en el seu dia a la ciutat de 
Sant Cugat. 
 
 I finalment, reptes de futur: sortim d’una etapa maca, una etapa maca on 
aquesta ciutat ha tingut o han confluït anys de molt treball i molt intens, han confluït 
en recollir fruits, en recollir fruits en forma de reconeixements externs. Els temes de 
ser reconeguts com la millor organització a nivell europeu en lideratge i gestió del 
canvi, competint amb d’altres institucions que no només són ens locals sinó que són 
Estats, són la pròpia Comissió Europea en projectes panaeuropeus, són altres 
regions europees, etc. El fet de ser nominats.... 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Joly, perdoni, hauria d’anar acabant. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Sí ara 
mateix, em queda molt poc Sr. Alcalde, disculpi. El fet d’haver estat nominats com 
una de les organitzacions o com l’organització més transparent de tot l’Estat espanyol 
això no deixa de tenir res més que el sentit de rebre una bona notícia per haver rebut 
aquests premis. Però crec que posa de manifest sobretot una il·lusió d’una gent que 
treballa al darrera. A mi m’agradaria sobretot en aquest cas donar les gràcies i felicitar 
a tot el personal de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a nivell directiu al Consell 
de Direcció, als companys evidentment polítics, també als membres d’aquest plenari 
per haver-ho fet possible, perquè jo crec que ens hi va a tots que el nom de Sant 
Cugat pugui estar on és però sobre tot una menció especial a la gent que treballa, a 
les més de 500 persones que treballen en aquesta casa i crec que entre tots hem de 
ser capaços d’anar posant en valor com d’important és i quan incidim en els temes de 
gestió o quan incidim en els temes de que ens fa falta un bon lideratge de gestió, uns 
bons managers públics, ens fan falta bons directius públics és perquè és molt 
important treure el màxim rendiment possible a un dels principals capitals que tenim 
en el nostre país, i aquest capital és la gent que treballa en la funció pública. Si tant 
creiem en les persones aquells que generem més del 50% del PIB d’un país 
pràcticament som aquells que hi ha treballant a tota la funció pública i aquestes 
persones és un capital humà extraordinari que crec que ens correspon als polítics 
mirar més cap a la gestió, treballar menys el curterminisme, treballar menys el 
tacticisme polític del titular i del cop d’ara jo dic això i tu ara dius allò, preocupar-nos 
més pel llarg termini, preocupar-nos més per fer possible les nostres inquietuds o els 
nostres projectes de partit polític, fer-los possible per la via de treballar unes 
organitzacions competitives, una organització pública capaç en definitiva de convertir 
en realitat aquelles idees que són les dels polítics. Només mencionar una cosa i amb 
això acabo: és només el punt de sortida. Jo crec que hem d’estar molt cofois i ens 
hem de felicitar a tota la gent que treballa en aquesta institució però no hem fet 
absolutament res més que construir un model carregat d’il·lusió, un model carregat de 
noves propostes i que demana una nova manera de fer política, demana un nou tipus 
de polític, i demana un nou tipus de directiu públic. Que això va molt a la contra del 
que és habitual en el dia a dia de la nostra cultura política. Reitero, no hem fet res, 
només tenim un marc conceptual que ho possibilita i és responsabilitat de tots fer que 
això vagi endavant i sigui una possibilitat de canvi real com de moment, des de la 
Comissió Europea o des de l’Institut de Gestió Pública han vingut a manifestar amb 
reconeixements com aquests. Nosaltres per la nostra part hi seguirem posant tota la 
nostra il·lusió, tot el nostre treball, esperem també poder seguir comptant amb la seva 
complicitat com puc posar de manifest ha estat fins el dia d’avui. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Sr. Joly,  yo creí que lo 
iba a hacer como los primeros ocho puntos de la Sra. Conesa que han sido ahí te 
pillo y ahí te mato. Pero esta exposición ha sido un poco más larga. Bueno, mi 
comentario acerca de este punto es que a mí en principio me gusta el presupuesto 
que usted nos trae hoy a votación. Me gusta también que estén vinculadas las 
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inversiones a las fuentes de ingresos que traen esas, que pueden llevar a cabo esas 
inversiones. Me gusta que siga esforzándose en la reducción de los gastos como 
consecuencia de la supuesta reducción de ingresos que tenemos por la crisis en la 
que estamos y demuestra sentido común ir recortando el presupuesto año tras año. 
Este año se propone recortarlo un 2,42% y yo le propondría que dado que ha 
empezado con lo que nos presentó el año pasado por estas fechas la reingeniería de 
procesos y servicios y que ya nos ha comentado en alguna de las comisiones 
informativas que había ya producido algún fruto que probablemente veamos cuando 
se apruebe el ejercicio en curso pero le propondría que intentara llevar a cabo esta 
reducción que hoy ha cifrado en el 2,42% en otro 2% adicional, fruto de esa 
reingeniería de servicios y de procesos del Ayuntamiento. Además le propondría que 
los ahorros que obtenga del ejercicio en curso, los ahorros que obtenga si se lleva a 
cabo esos procesos de reingeniería en el ejercicio que estamos llevando, que se trae 
hoy a votación así como los ingresos que vengan del punto que trataremos a 
continuación le propondría que los guardara porque yo no sé si sabemos, al menos 
yo no lo sé, en qué momento estamos de la crisis actual ni cuanto va a durar, si ya 
hemos tocado fondo, si es en L, en V ó W o que tipo de crisis es. Pero el sentido 
común me aconseja ahorrar, guardar, no vivir, permítame la expresión, 
alocadamente. Usted ya ha demostrado que ha reducido los gastos, pues todo lo que 
le venga de más guárdelo, espere, siempre habrá tiempo de invertir, ya sé que no es 
muy digamos políticamente correcto el no invertir pero es bueno esperar, ver como 
está la situación y a partir de ahí tomar decisiones. Por todo lo que he expresado le 
adelanto que votaré a favor en este punto y en el siguiente punto. Muchas gracias. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Des 
del Partit Popular sempre hem defensat la retallada de les despeses en situacions de 
crisi com l’actual. Aquest pressupost recull una retallada d’un 2,36% respecte de l’any 
2009, una decisió que aplaudim en termes generals, ara bé, una cosa és que retalli i 
un altre és a on afecta aquesta retallada. Percentualment hem pogut constatar que 
les retallades més importants afecten als àmbits d’Economia amb un 5,45%, Alcaldia 
amb un 3,32%, Gerència amb un 3,03%, sorprèn que el Sr. Alcalde retalli tan sols 
5.560 euros i per tant, no és més que una forma de maquillar la rebaixa. Les baixades 
pressupostades en els àmbits no són proporcionals. No és el mateix reduir 7.000 
euros en un àmbit que gestiona 1 milió que un altre que genera 500.000. Sobta que 
l’àmbit de Cultura, Esports, Educació i Joventut que és dels pocs que augmenta el 
seu pressupost un 2,07, l’Àrea d’Esports gestiona un 7,5 menys que l’any anterior. En 
polítiques socials només representa un 4% del pressupost i en èpoques de crisi 
creiem que això és insuficient. I enllaçant una mica amb el que deia el Sr. Recoder 
abans en la intervenció dels fons FEIL que deia que havien pujat un 22% en serveis 
socials durant l’any 2009 no és ben cert donat el cas que això comporta ni al 4% del 
pressupost global de l’Ajuntament. Que l’àmbit de Seguretat Ciutadana representi 
només el 0,5% de la despesa nosaltres considerem que és insuficient. Les dades 
generals demostrem que la delinqüència està augmentant a tota Catalunya i per tant, 
no entenem que la partida de l’Àmbit hagi estat congelada.  
 
Del pressupost de despeses ordinàries, considerem que ... conveni per exemple ... 
vàries partides, conveni amb l’SGAE, quina música toquem ara a l’Ajuntament? Donat 
el cas que l’any passat pagàvem 14.130 euros i actualment tenim pressupostat 
15.000 euros. Què és això? Un impost revolucionari que tenim que pagar a les 
SGAE’s o és que realment els tenim que abonar i aquest impost revolucionari que 
SGAE des de fa un parell d’anys es dedica ... potser el que tenim que fer és tocar 
només una peça de música de manera que no tinguem que pagar a SGAE 15.000 
euros. Després, discriminació respecte a la despesa considerablement amb les 
Festes Majors, hem passat de 12.000 euros de l’any passat a Mira-sol i de les Planes 
i aquest any passem a 1.100 euros a Mira-sol i 8.000 a les Planes, per què aquesta 
reducció a les Festes Majors? Després hem vist que estudiar un agermanament amb 
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la ciutat de Quito hi ha pressupostat 49.000 euros per fer un informe, quin informe? 
Un agermanament amb la ciutat de Quito quina necessitat hi ha en aquests moments 
de fer informes per un possible agermanament? Això ve en el pressupost. Després, 
respecte al Teatre i programes de lleure per a persones amb discapacitat aquest any 
no s’hi preveu cap destinació. Ens ha estranyat, com és que no hi ha cap tipus de 
previsió?. Després, també hem trobat respecte al procés participatiu del Pla de Lluita 
contra el Canvi Climàtic, hi ha una partida de 50.000 euros. El mateix import que es 
dóna per l’actuació contra la crisi, l’increment de la desocupació i per els treballs de 
manteniment del clavegueram. És una cosa que ens estranya una mica. Després, 
una altra partida que ens hem quedat així una mica sobtats és la gestió del Casal de 
Joves de Torre Blanca, hi ha un augment en aquesta partida de 40.000 euros. 
Sembla recordar així de memòria de 240.000 passa a 272.000. Després tota una 
sèrie de partides molt importants que considerem que han augmentat de manera 
substanciosa com són les partides de defensa jurídica, assessoraments, etc. Després 
considerem que cal garantir la capacitat inversora municipal amb la inversió de 2009 
teníem 7.328.239 euros. De cara aquest any hi ha una capacitat inversora més gran 
donat el cas que com molt bé ens ho va explicar vostè en totes les comissions 
informatives de la manera que es podia arribar a aconseguir aquests diners i donat el 
cas que també s’agafava presumptament el superàvit que podíem tenir durant el 
present exercici que em sembla recordar que pujava a 1 milió i escaig, però 
considerem que en aquests moments de crisi aquesta capacitat inversora que sobre 
tot ho tenim que fer donat el cas que per una banda a través dels fons FEIL hem 
tingut unes inversions addicionals que no podíem esperar a la nostra ciutat que anem 
amb força cura i en un moment de crisi tan agosarat com ve tenim que mantenir un 
bon fons de reserva i encara que vostès vagin fent l’endeutament que estiguin sobre 
un 65% i pretenguin o vulguin mantenir-se més o menys sobre aquesta situació 
creiem que seria més bo abaratir l’endeutament que tenim avui en dia a l’Ajuntament 
per intentar superar aquest tipus de crisi que avui en dia tenim i amb un bon fons de 
reserva. Per una altra banda, ens hem quedat una mica bocabadats en un sentit que 
diem: a veure, fonts d’ingressos, tenim un capital molt important que resulta que és la 
grua municipal; ens sobta una mica que una de les fonts d’ingressos per part de 
l’Ajuntament sigui la grua municipal, però a més a més amb unes xifres molt 
elevades. Després com tots sabem una altra de les fonts d’ingressos que crec que 
teníem d’haver intentat -a l’hora de votar l’ordenança fiscal- no pujar d’aquesta 
manera és l’Impost de Béns Immobles, que és una altra font d’ingressos important. 
Respecte a Cultura, Educació i Esports hi ha una altra cosa que ens preocupa i és 
que hi ha una despesa molt important, sobretot en el camp de Mira-sol que són els 
leasing de la gespa artificial juntament amb la gespa del Jaume Tubau que són de 
106.000 € que són unes quotes de leasing que abans no teníem pressupostades i 
que ara sí que les tenim d’abonar que considerem que aquests diners, aquesta 
inversió es podia haver evitat si s’hagués previst en temps suficient el fet d’haver 
demanat les subvencions per la gespa artificial en lloc d’anar una mica “aquí te pillo, 
aquí te mato”, en el sentit que anem a fer un projecte de gespa artificial i ens deixem 
perdre les subvencions que han estat tancades l’any anterior, que hagués estat una 
manera que tots els santcugatencs no haguéssim hagut de pagar aquests leasings. 
Referent al que estava comentant de les multes i les sancions em torno a reiterar que 
és una cosa molt estranya que en lloc d’haver pensat que avui en dia amb la Policia 
Local que tenim, que considerem que una de les seves funcions és prevenir i no tan 
sols sancionar, s’hagués previngut més cap a la ciutadania i aquests ingressos tan 
importants perquè de grua hi ha un augment de més d’un 75%, no s’hagués mirat 
d’intentar aconseguir diners cap a l’Ajuntament d’una altra manera, no fent aquesta 
pressió cap a la ciutadania de Sant Cugat. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Jo no sé si vostès 
han vist la pel·lícula “La llista d’Schindler” recordaran aquella escena on en Oskar 
Schindler i el seu comptable, Itzhak Stern, feien la llista de gent a salvar, i el Sr. 
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Schindler deia que potser era poc i que la seva voluntat era de fer-ne molt més. En tot 
cas el Sr. Stern li va dir el que compta no és tan sols la voluntat sinó al final és el que 
està escrit en paper, i el que hem arribat a pactar i a posar sobre un paper és el que 
farà canviar la realitat. Doncs amb això, amb aquest esperit, és amb el que nosaltres 
abordem les coses en política, i aquest esperit el que ens ha portat a nosaltres a 
imprimir l’acord a que hem arribat amb el grup de Convergència i Unió en aquests 
pressupostos, per la qual cosa creiem que hem millorat la ciutat. 
 
 Quin és aquest esperit que nosaltres hem tingut per anar amb aquest acord?, 
doncs aquell que pensem que ens exigeix la ciutadania en l’actual context social i 
polític: ètica, transparència i justícia social. 
 
 Una ètica i una transparència amb la que la nostra ciutat ja ha estat premiada i 
reconeguda internacionalment i que ara des d’ERC hem proposat a l’equip de govern 
concretar-la amb una nova mesura: la banca ètica. L’acord de Pressupost preveu 
contractar amb l’entitat financera de banca ètica Triodos Bank l’obertura de comptes 
corrents a través de les que es realitzarà l’ingrés i pagaments relacionats amb l’1% 
del pressupost de Cooperació i Solidaritat. A més, es promourà l’oferta comercial 
d’aquesta entitat per al col·lectiu de treballadors de l’Ajuntament. 
 
 Per a Esquerra Republicana, la justícia social ha estat la prioritat a l’hora 
d’introduir propostes i a l’hora d’acordar el Pressupost. Enguany, el context de crisi 
econòmica encara es mantindrà de manera crua i és per això que ens sembla 
fonamental consolidar i reforçar totes aquelles partides relacionades amb l’atenció a 
les persones. Aquest Pressupost continua destinant xifres importants a tot allò que té 
a veure amb la reactivació econòmica (convenis amb els parcs empresarials per 
donar suport als nous emprenedors, per exemple), amb la creació i la cerca de feina i 
amb les ajudes assistencials (servei de menjador escolar, atenció domiciliària a la 
gent gran i una nova bossa de contingència per a emergències socials, entre 
d’altres). 
 
 Des de la nostra perspectiva progressista pensem que un pressupost ha de ser 
just i equitatiu. I aquelles mesures que vam aprovar en el marc de les Ordenances 
Fiscals i que ara queden recollides al Pressupost tenen precisament aquest sentit. 
Introduïm ajudes per a col·lectius vulnerables com ho són les vídues, els 
pensionistes, els joves o les famílies monoparentals. 
 
 Finalment, des d’ERC hem volgut posar sobre la taula dues qüestions que per 
a nosaltres són molt importants: Torre Negra i el manteniment de la ciutat. 
 
 Sobre Torre Negra hem acordat posar en funcionament un servei d’informació 
per a promoure els valors i coneixement d’aquest entorn natural. ERC manté el seu 
ferm compromís per la preservació de tot l’espai de Torre Negra, com a garantia de 
l’equilibri i qualitat mediambiental de Sant Cugat. 
 
 Per altra banda, una ciutat capdavantera en gestió econòmica com la nostra no 
es pot permetre l’estat de manteniment d’alguns espais públics, que fins ara i com 
hem vingut manifestant són visiblement millorables pel que fa a la seguretat, mobilitat, 
accessibilitat i salut pública. Especial incidència hem fet amb tots aquests espais que 
creiem que són manifestament millorables com hem repetit i que creiem que aquests 
pressupostos contemplarà també el seu arranjament.  
 
 A més, una vegada s’ha assolit la Llei de Barris per les Planes, és prioritari al 
nostre entendre posar el focus sobre la Floresta. S’han pactat accions en una zona 
de la ciutat que al llarg dels anys s’ha sentit discriminada, amb gran part de raó. Des 
d’ERC pensem que tots els santcugatencs han de gaudir dels mateixos serveis i 
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atenció per part de l’Ajuntament, visquin al barri que visquin. És per això, que els 
florestans i florestanes veuran al llarg d’aquest any que l’Ajuntament inverteix en 
millora de les instal·lacions elèctriques i de l’enllumenat i també en manteniment dels 
carrers no asfaltats i el seu desbrossament. 
 
 Aquest Pressupost, malgrat el context de crisi econòmica, manté les 
subvencions a les entitats de tota naturalesa (socials, esportives, culturals, juvenils, 
de cooperació, etc). Per a ERC era fonamental aquest punt ja que precisament en 
èpoques de crisi és quan és més important el dinamisme cívic, la cohesió social i per 
tant el contacte entre les persones. 
 
 Finalment, no volem deixar d’alertar dels perills que ha tingut per a l’èxit 
d’aquest pacte de Pressupost entre ERC i CiU. Cal dir que ens hem trobat que, un 
any després de l’acord del 2009, algunes àrees de govern no han enllestit els deures 
que haurien d’haver fet. S’han dilatat sense excuses alguns compromisos i projectes. 
Volem ressaltar que la manca d’agilitat executiva d’algunes regidories desllueixen en 
part l’acord del 2009 i han posat en perill el del 2010. Amb tot, cada àmbit ens ha 
concretat ja, amb terminis, l’execució dels seus projectes i compromisos pendents. 
 
 Per exemple, la presentació pública i el lliurament del Carnet Jove serà el 17 de 
març de 2010. En breu, veurem per fi materialitzada aquesta proposta de les JERC 
que ha de suposar descomptes pels joves en matèria d’activitats culturals i esportives 
així com en transport públic.  
 
 A més, tenim el compromís del govern de que els acords per tal de garantir el 
dret a l’oci dels santcugatencs estaran executats el 28 de febrer, fet que voldrà dir 
que haurem posat les bases per a un pacte de ciutat entre entitats juvenils, veïnals, 
culturals, etc. sobre la celebració d’activitats a la via pública i a la nit.  
 
 També hem acordat que el 15 de juny es presentarà un informe sobre l’ús del 
català als comerços i empreses de la ciutat, amb l’estat de situació i les accions dutes 
a terme per l’Ajuntament per tal de garantir l’íntegre compliment de la Llei de Política 
Lingüística. Per a ERC és absolutament inexcusable l’incompliment d’una llei que 
garanteix tant els nostres drets lingüístics i com els de consumidors. 
 
 I en darrer lloc volem destacar els cursos de formació en matèria d’arts 
gràfiques que adreçades a persones sense feina, així com aquelles responsables de 
comunicació del teixit associatiu, en compliment de la moció que ERC va portar al Ple 
i va donar suport a les publicacions de les entitats.  
 
 És per tot això, que aquest any ERC ha tornat a voler participar en el disseny 
del Pressupost de Sant Cugat per al 2010 i és per això que li donarem suport. Estem 
convençuts que aquelles propostes que hem introduït milloraran la qualitat de vida 
dels santcugatencs i és precisament aquest l’objectiu final de la nostra acció 
municipalista. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: No sembla que 
avui les intervencions dels grups que no donarem suport al pressupost hagin de ser 
notícia perquè la notícia que ha donat fa una estona el tinent d’alcalde Jordi Joly 
sobre el tema de l’Institut Europeu de Tecnologia em sembla que serà una notícia que 
taparà bastant l’aprovació d’aquest pressupost, en tot cas felicitem-nos d’haver 
aconseguit aquest objectiu, tot i que com sap vostè nosaltres no compartim una part 
important de les seves reflexions al voltant del tipus de promoció empresarial, només 
cal anar a passejar per alguns dels polígons industrials de la nostra ciutat i veure la 
qualitat de vida empresarial que diu vostè que tenen, i que a mi m’agradaria que fos 
millor, i sobre les reflexions que fa al voltant de la gestió pública, fer la gestió, que els 
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polítics sobretot hem de fer gestió, i en aquest sentit vostè mateix ho ha dit, encara no 
ho hem aconseguit, ens han donat ja un premi, un premi una mica semblant al Premi 
Nobel de la Pau que li han donat al president Obama mentre envia més tropes a 
Afganistan, doncs una mica aquest premi és ja una proposta, una bona proposta, 
tècnicament és bona la que fa l’Ajuntament de Sant Cugat però encara no hi ha una 
execució d’aquesta proposta per tant és un premi més per animar-nos a fer-ho bé, 
cosa que està bé, però igual que devia estar bé la idea del Nobel al president dels 
Estats Units. En segon lloc el pacte Esquerra Republicana-Convergència de 
pressupost desconegut pel nostre grup és l’altra notícia del Ple, per tant difícilment 
podrem fer cunya en aquestes dues notícies però ho intentarem encara que tampoc 
sigui la meva àrea i hagi de fer de suplent del nostre portaveu, “recordando viejos 
tiempos”, perquè ja havíem tingut oportunitat de debatre pressupostos i ordenances 
fiscals amb el tinent d’alcalde Jordi Joly i encara me’n recordo d’algunes qüestions. 
 
 Per començar, el pressupost del 2009 va rebre el suport del grup que jo 
represento, el pressupost del 2009, abans parlàvem que no volíem arribar a acords 
doncs mira, un fet històric va ser l’aprovació del pressupost 2009 per part del grup 
d’Iniciativa. Per què vam donar suport a aquest pressupost del 2009?, perquè crèiem 
que era un moment difícil per la ciutat, pensant amb la ciutat i la gent que viu a la 
ciutat, que molta gent ho està passant malament, perquè crèiem que amb les nostres 
propostes podíem elevar algunes de les partides que anaven adreçades directament 
a aquesta gent que ho està passant malament i perquè podíem incidir en alguna 
d’aquelles polítiques que nosaltres crèiem que són importants de redreçar. Què ens 
ha passat?, doncs una mica com el compte de les ovelles i el llop, que ens han 
ensenyat la poteta, nosaltres l’hem deixat entrar però després hem vist que allò no 
era la mare sinó que era el llop, i ho era perquè de la proposta aprovada en el 
pressupost de 2009 ni s’ha començat a urbanitzar un sector de la Floresta, i això era 
un acord, ni s’ha millorat les freqüències de l’autobús a la Floresta, espero que l’any 
vinent en el seu acord tot això ho puguin aconseguir, ara no s’ha aconseguit, no s’ha 
implantat ni tan sols la recollida d’envasos al centre de la ciutat, i mira que és fàcil, bé, 
no és que sigui fàcil però si hi ha un acord al darrera que diu que aquest any 
s’implantarà la recollida d’envasos al centre de la ciutat, a les zones de vianants, 
doncs el més lògic és que s’executi l’acord, i no s’ha fet. Però hi ha una cosa que ens 
molesta encara més i és que hi ha una bossa de contingències que sumava 700.000 
€ a les partides adreçades a les polítiques socials i a les polítiques d’ocupació. Jo vull 
dir públicament que d’aquesta bossa de contingències la part que aquest ajuntament 
ha adreçat a les polítiques socials, a les polítiques pal·liatives en molts casos de 
serveis socials, s’ha fet, s’ha fet bé, s’ha fet de forma consensuada i amb diàleg 
constant, i aquest era l’esperit de l’acord de pressupost del 2009, aquesta bossa de 
contingències per a nosaltres no era suficient i em remeto al pressupost del 2010, 
una part important d’aquesta bossa de contingències va directament ja a unes 
partides i es consolida perquè és el que toca a aquesta ciutat, aquest és el mínim de 
les polítiques socials que necessita la nostra ciutat, en tot cas la crisi el que ha fet ha 
estat ressaltar-ho més, posar-ho de relleu. Jo crec que és l’única cosa del pressupost 
del 2009 del que ens podem sentir realment contents, orgullosos, de la part de 
Polítiques Socials, però no de les polítiques d’ocupació. Sr. Joly, les polítiques 
d’ocupació no són només les polítiques dels nous emprenedors, que també, les 
polítiques d’ocupació són les polítiques que ajuden a la gent a estar en millors 
condicions per trobar un bon treball, això són polítiques d’ocupació responsables, i en 
aquesta ciutat aquestes polítiques no es fan, no és que no siguin prioritàries, és que 
no es fan. Al Servei d’Ocupació Municipal hi havia 23 treballadors i treballadores, avui 
hi ha 9 treballadors, de 23 a 9, home! estem en una ciutat en que l’atur per sort i per 
la composició social de la ciutat no és tan important com en d’altres localitats i no vull 
cridar el mal temps ni molt menys, però hi ha una dada que em sembla que és molt 
interessant, que és que en l’últim any a Sant Cugat ha crescut més l’atur que a 
qualsevol ciutat de la nostra comarca, compte amb aquest tema!, hi ha molta gent a la 
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nostra ciutat, de moment hi ha unes 4.000 persones a la nostra ciutat que necessiten 
que l’administració els ajudi a afrontar amb millors condicions les poques oportunitats 
que donen les empreses per trobar feina. Aquesta és la situació en que ens hem 
trobat abans de començar a parlar del pressupost del 2010, una situació i puc dir-ho 
tranquil·lament, públicament, de frustració; a nosaltres ens hagués agradat estar en 
unes bones condicions per començar a treballar el pressupost del 2010. Amb les 
ordenances fiscals ja no ens vam posar d’acord, les mesures excepcionals que 
nosaltres vam demanar responien a la situació excepcional del nostre país, no vol dir 
que aquestes mesures s’hagin de perpetuar com esperem que no es perpetuï la 
situació de crisi del nostre país, però nosaltres demanàvem que anessin més enllà de 
les ajudes, petites ajudes, importants però petites ajudes que s’han introduït amb les 
ordenances fiscals, perquè són la xocolata del lloro, hi ha una ajuda, la de les 
persones grans, la gent gran, una bonificació amb l’IBI que es fa a aquelles persones 
que cobren menys de 9.000 € l’any, estaran d’acord amb mi que això és la xocolata 
del lloro, perquè una persona que cobra menys de 9.000 € l’any és pobre de 
solemnitat, en aquest país una persona que cobra menys de 9.000 € és que no pot ni 
sortir al carrer gairebé, i a aquesta persona li fem una ajuda del 50% de l’IBI, home! 
no del 50 o del 75, és igual, és que no li hauríem de cobrar l’IBI, és que és un tema 
d’ètica, és un tema de moral, nosaltres què demanàvem, home! 9.000 no, anem a 
12.000, 1.000 € al mes bruts, i ens diuen que no pot ser, doncs no ens posarem 
d’acord perquè la situació del país és la que és i ho som valents o no fa falta que 
nosaltres ens esforcem en donar suport a uns pressupostos que d’altra banda hem 
de dir que creiem que les previsions d’ingressos que ens proposen en el pressupost 
del 2010 des del nostre punt de vista estan inflades, a final del 2010 en tot cas 
veurem si és així o no és així però creiem que els ingressos de plusvàlues per ICIO, 
per llicències urbanístiques, algunes de les tasques, abans en fèiem referència, i 
sobretot la previsió de participació en els ingressos de l’Estat creiem que estan 
inflades, creiem que aquesta previsió s’ha inflat aproximadament entre uns 4 i 5 
milions d’euros, i ens sembla una quantitat que no hauríem de perdre de vista. Per 
una altra banda no veiem un veritable esforç d’austeritat, que creiem que és 
absolutament necessari en una conjuntura com la que ens trobem; no planteja per 
exemple una reducció i jo penso que s’ha de dir ja clarament que l’any passat ho vam 
assumir perquè podíem incidir en altres partides però jo crec que ho hem de dir 
perquè ens toca dir-ho i és així, una reducció en la despesa no de les retribucions, jo 
penso que qui fa una feina se li ha de pagar conforme a la seva feina, però sí una 
disminució en l’estructura político-electe i político-tècnica d’aquest ajuntament. Aquest 
ajuntament té una estructura política per sobre de la mitjana del nostre país i això és 
així i tenim la gran sort de que l’alcalde de Sant Cugat cobra de la Diputació i que un 
dels tinents d’alcalde cobra del Parlament, perquè sinó jo no crec que això modifiqués 
massa l’estructura político-tècnica, en tot cas ens estalviem encara més calers, però 
l’estructura és la que és i jo me’n faig un fart de veure altres municipis i l’estructura 
que tenen altres municipis no és la que tenim aquí, hi ha alguna excepció, però no és 
la que tenim aquí, no estaria malament que en una època com la que estem hi 
hagués un esforç d’austeritat. Una altra consideració important, en el pacte, en aquest 
macrodocument d’objectius de l’ajuntament hi ha un apartat que és “beneficiaris”, què 
vol dir beneficiaris?, doncs tota aquella gent de la ciutat, la gent que necessita 
serveis, entitats, associacions, persones usuàries dels serveis públics de la ciutat, 
doncs aquesta partida del pressupost del 2010 baixa, aquesta partida baixa, i 
nosaltres pensem que si un equip de govern creu que les polítiques adreçades a les 
persones són prioritàries no pot ser que hi destini menys del 25% del pressupost, i 
això és una dada que és la que dóna el pressupost del 2010, per què?, doncs perquè 
el 94% del pressupost està hipotecat a un model de ciutat molt difícil de modificar. En 
aquest pressupost i lligat amb això no es desprèn un pla real d’estalvi i d’eficiència 
energètica que aniria directament a les despeses de consum que jo els convido al 
públic, a la premsa, que es mirin tranquil·lament perquè són un veritable escàndol, 
any rere any, les despeses de consum. 
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 Per acabar, i pel que fa al pressupost d’Inversions hi ha dos temes només 
rellevants. Nosaltres els volem felicitar perquè realment l’esforç d’inversió d’aquest 
ajuntament és un esforç molt important, no hi ha massa ajuntaments que destinin 
tants diners a fer inversió, això és veritat, això és així, però els 22 milions de 
pressupost que invertirem en habitatge públic, una part important en habitatge públic 
de lloguer, és la resposta a un acord, si en aquesta ciutat hi ha el percentatge que hi 
haurà -no que hi ha, que hi haurà- de lloguer és perquè algú va acordar algun dia que 
en el nou creixement de la ciutat hi haguessin uns percentatges, no només 
d’habitatge públic sinó d’habitatge públic de lloguer i avui encara aquest ajuntament 
després de 8 anys -perquè l’acord va ser el 2001- encara no ha donat resposta a 
aquest acord. Ara ho farem, benvingut sigui l’acord, i una altra cosa important, 
d’aquests 22 milions d’euros que destinem a l’habitatge públic de lloguer, els 22 
milions d’euros els gastarà tots l’ajuntament?, tots els 22 milions són de l’ajuntament, 
o algú ens ajudarà?, perquè a mi em sembla que quan fem habitatge públic de lloguer 
hi ha algú que ens ajuda, no són tots calers de l’ajuntament, no estaria malament dir-
ho també, perquè és clar, aquí sembla que només fa habitatge l’ajuntament i ningú 
explica mai els diners que destina la Generalitat a fer o a deixar fer, o a ajudar a gent 
a poder accedir a un habitatge, que són molts i encara podrien ser més si nosaltres 
volguéssim. No ens agrada que del pressupost d’inversions, les fonts de finançament 
d’aquest pressupost d’inversions, vinguin com diem sempre de la venda de patrimoni, 
a no ser que aquesta venda de patrimoni sigui clarament un canvi d’una opció per 
una altra, que es vegi clarament que venem això perquè anem aquí i, dos, que aquest 
equip de govern no és capaç d’estalviar. Una consideració que deia abans el Sr. Joly, 
els superàvits dels anys anteriors, home! Sr. Joly, no ens faci trampa al solitari, els 
superàvits dels anys anteriors a on han anat?, han anat a tapar la mala gestió, li hem 
de recordar quina mala gestió és aquesta?, tot el superàvit que ens deien que teníem 
l’any següent el gastàvem en pagar que si TMA, que si els diners que no hem sabut 
gestionar de la tributació i dels impostos locals, o sigui que el tema del superàvit em 
sembla a mi que l’haurien de dir amb la boca petiteta, ja sé que avui no estarà en 
condició de fer-ho però ja li pregunto i si vol ho entro per instància, digui’m si us plau 
tots els diners de superàvits anteriors a què han anat destinats. Abans ho deia el Sr. 
Vázquez-Dodero, tot i que no estic d’acord amb una part important de la seva 
intervenció, però una part d’estalvi per a fer inversions no estaria malament i no ho 
fem mai, i crec que com administració pública és un objectiu important a assolir. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Després de la intervenció del company d’Esquerra Republicana sobre “La llista 
d’Schindler” no sé ben bé quin dels actors som nosaltres, si els nazis, els jueus, o 
potser el Tribunal de Nuremberg, no ho sé, ja ho trobarem, en qualsevol cas i 
breument perquè la gent que ens està escoltant per la ràdio i els qui esteu aquí 
suposo que teniu ganes que acabem. 
 
 El Partit dels Socialistes va presentar l’any passat 35 al·legacions al 
Pressupost, de les quals una va ser aprovada, una que era de l’EMD per tant una, i 
34 esmenes que van ser rebutjades totes pels grups que van donar suport a aquest 
pressupost, la majoria d’aquestes esmenes continuen vigents atès que moltes eren 
estratègiques. Aquest ja és un primer motiu a partir del qual és lògic que votem en 
contra d’aquest pressupost perquè no s’han atès les esmenes que vam fer l’any 
passat i això de la memòria és el que té, però a un any arribem i com que no es van 
atendre doncs les mantindrem. 
 
 Com vostès saben els pressupostos són un continu, no és avui el que estem 
aprovant, són despeses, situacions passades d’anys i anys i anys, ja sé que 
s’emprenyaran però estem pagant factures des de 1996, per tant el pressupost que 
aprovem avui també és el de 1996, una petita part o no tan petita, depèn de a qui li 
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toqués pagar. També representarà superàvits, despeses, estats d’execució en els 
propers anys, per tant aquells que donen suport a un pressupost són responsables 
d’allò que es posa en aquest pressupost i sobretot d’allò que no es posa en aquest 
pressupost; els que votem en contra evidentment també, som responsables tots 
plegats de la nostra actuació i de les nostres esmenes i propostes, etc. 
 
 El nostre grup votarà en contra com ja els hem dit i presentarem al·legacions a 
aquest pressupost. Creiem que és fàcil presentar al·legacions a aquest pressupost i 
el nostre grup s’ofereix a col·laborar amb tots els grups polítics d’igual a igual i en un 
marc d’igualtat i tranquil·litat a trobar al·legacions que puguin ser assumibles pel 
major nombre de grups possibles, des de la lleialtat evidentment al nostre ajuntament 
i des de la falta de demagògia perquè no toca. Per tant tindrem uns dies a partir dels 
quals es poden realitzar totes aquestes actuacions, ara no recordo si són 15, 20 o 
són 30 dies hàbils, però com que tenim les vacances jo crec que serà un període 
interessant aquestes vacances per intentar trobar punts d’acord i evidentment també 
per intentar trobar al·legacions; insisteixo, jo crec que és fàcil trobar determinades 
al·legacions, tant de reducció de despesa, augment de despesa, com de canvi i 
ingressos, tot plegat; com vostès saben el que no farem serà: a partir d’ara posem 5 
milions d’euros en Polítiques Socials, i d’on surten aquests 5 milions?, aquesta és la 
nostra història. 
 
 Jo crec que és important i no la repetiré perquè ho ha fet vostè Sr. Boix, la 
intervenció que ha fet el portaveu sortint i entrant avui en un moment de suplència 
d’Iniciativa per Catalunya, vostès van donar suport al pressupost anterior, igual que 
Esquerra Republicana, i vostè ha posat sobre la taula els per què no el donen ara. Jo 
no diré res més, jo crec que ha estat claríssima la seva intervenció, clara i 
contundent. 
 
 La ciutat la formem tots, la formen els grups que donen suport al pressupost 
-obro parèntesi, tothom sap aquí i fins i tot a les cases d’apostes de Londres que 
Esquerra Republicana votaria a favor d’aquest pressupost, tanco parèntesi-. Els 
grups que també presentarem al·legacions també formem part d’aquesta al·legació, 
molt sovint i amb el Sr. Joly n’hem parlat en alguns casos vostès ens han votat en 
contra d’alguna al·legació o proposta i posteriorment les han aprofitat i les han tirat 
endavant, sempre li he dit al Sr. Joly i sempre li he agraït aquesta consideració tot i 
votar en contra de determinades situacions, parlaríem per exemple de temes 
d’impostos i molts altres que ja no repetirem perquè ja n’hem parlat. 
 
 Els nostres requeriments per votar a favor d’un pressupost són els mateixos 
que vam realitzar l’any passat, qüestions molt genèriques i estratègiques i jo crec que 
de sentit comú, potser no però crec que sí. Realització d’una auditoria de gestió dels 
diferents contractes per veure què ha passat amb tots aquells diners que es van 
perdre, i no em diguin que fa molt de temps que es van perdre aquests diners, no 
recordo quina és la pàgina de l’actual pressupost però tenim una partida de 800.000 € 
i escaig que recull aquell deute curiós fet dos dies abans de les eleccions, pel qual 
pagàvem 800 i escaig mil euros cada any, a la qual se li sumen 400.000 € 
d’interessos pel tema del conveni, total 1.200.000 €, quant hem dit que era la partida 
de contingències de Serveis Socials?, és important, és una partida important; 
balances, crec que és important que fem balances a tot arreu. 
 
 El tema de l’Impulsis, un altre clàssic. Vostès saben que fa dues setmanes vam 
realitzar una roda de premsa que dèiem que aquest tema no el vèiem clar, i no el 
vèiem clar des de l’anterior mandat, ja se sap. Ningú encara ens ha corregit i han 
votat en contra d’una moció per tirar endavant una auditoria per saber què va passar 
en aquell període concret en la nostra ciutat, que no van ser sis mesos, va ser des del 
99 al 2006 on presumptament es van perdre 8 milions d’euros en la recaptació. Jo no 
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pagava el meu IBI, vostè sí, vostè el pagava, i jo com que no el pagava doncs ningú 
m’ho deia, això és el que es va perdre, les executives. Hem parlat de superàvits, hem 
parlat de tot plegat, i a on estan aquests 8 milions, o 6, o 4, o potser estem mentint, 
de moment crec, no m’ho han dit encara els advocats, no ha caigut cap denuncia per 
injúries en tots aquests anys, ni al company Pau Calsamiglia ni a mi. Sabeu que hem 
fet altres propostes de territorialització sobre districtes, tampoc no hi consta en aquest 
pressupost, i aquí no estàvem parlant de despeses sinó de formació i com es 
presenta aquest pressupost. Falten moltes mesures anticrisi proposades que en 
aquest cas conjuntament amb Iniciativa per Catalunya vam realitzar una moció i per 
tant crec que és plenament vigent. També un calendari i un pressupost, memòria 
econòmica, tot i que ja no sé si dir-ho després de la intervenció de la Sra. Conesa del 
Pla d’Equipaments, nosaltres creiem que el Pla d’Equipaments a part de les 
propostes de sòl tal i com ha explicat el Sr. Gausa, fins que no es posen calers 
diguem que això queda en paper mullat. Creiem que com a mínim a partir de les 
següents i les possibles plurianuals sí que haurien de tenir pressupost, com a mínim 
els projectes. 
 
 Una altra cosa, hem parlat dels 13,6 milions que el 2009 ha tingut la nostra 
ciutat en inversió del Fons Estatal d’Inversions, i dels propers 8 i escaig, en total 
seran 22 milions. Aquesta entrada de diners ha permès que en moltes parts de la 
nostra ciutat creixen aquelles inversions que necessitaven, en falten moltes però crec 
que ha estat important, crec que també cal posar-ho. 
 
 Sobre el pressupost, nosaltres creiem que és un pressupost continuista, aquí 
no inventem res, el pressupost és més o menys igual i quan vostè Sr. Joly estava 
intervenint m’ha vingut una inspiració, si resulta que han vingut els mateixos diners 
pressupostats des de l’Estat i han vingut més des de la Generalitat i el Consell 
Comarcal, això vol dir que l’Ajuntament posa menys, no?, doncs sí, evidentment. Si 
una partida pressupostària s’omple amb 10 punts i eren 5 i 5 i li venen 6 de l’altre, 
baixes de 5 a 4, és una qüestió de sentit comú, per tant ha hagut una desinversió més 
gran de l’ajuntament tant en temes ordinaris com d’inversió atès que han entrat 
d’altres administracions, tampoc no té més. 
 
 Recordin i seguint l’informe d’Intervenció que estem al 80% d’endeutament, 
això pot ser positiu o pot ser negatiu, depèn del que es faci amb l’endeutament, 
evidentment, però posem l’avís en la hipoteca que tenim quant a interessos. Vostès 
saben que aquest ajuntament i tots els ajuntaments han viscut durant l’any passat de 
la baixada d’interessos que ha hagut en tots els temes financers. Esperem que en els 
propers anys no hi hagi una pujada, igual que fa dos anys, perquè sinó aquest 
pressupost a part de les multes tindrà una baixada i una tancada de persiana 
important. 
 
 A grans trets es congelen determinades actuacions i les veiem amb 
preocupació. Veiem com es poden adequar determinades partides, organismes 
externs, que no preveu una baixada clara de pressupostos, molt sovint en aquest Ple 
i a mi m’ha passat el primer, ens centrem molt a parlar molt dels pressupostos de 
l’ajuntament, i recordin vostès que tenim uns quants organismes i societats 
municipals que també tenen pressupost i que avui també votarem, és important 
també fer aquesta anàlisi. En aquest sentit l’exemple seria l’organisme de 
Comunicació, cugat.cat, ràdio, televisió, tots ho coneixen, que té un pressupost 
d’1.289.515 €, amb una càrrega de recursos humans de més de 760.000 €, sobretot 
m’estic referint a càrregues directives, als quals hauríem de sumar les diferents 
partides de publicitat i comunicació que estan al pressupost de l’ajuntament que 
també votem i altres organismes, a tall d’exemple el pressupost ordinari de 
Comunicació 242.000 a afegir a aquest milió i escaig que deia, 112.000 € de 
publicitat, o per exemple 111.900 € de despeses de protocol. Això què vol dir, doncs 
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que aquest ajuntament té una despesa grandiosa en temes de comunicació. Per tant 
volem posar sobre la taula la despesa en comunicació i propaganda, propaganda ho 
dic jo, excessiva pel volum de ciutadans que té aquest ajuntament i que en molts 
casos no obeeixen a instàncies d’aquest ajuntament, o sigui d’aquesta administració 
local. 
 
 Veiem també amb preocupació la baixada dels àmbits d’entitats, associacions i 
agents socials que baixa un 6% i també entorn urbà i medi ambient amb un 3,8 de 
baixada. Un altre tema a destacar és la despesa de l’Institut de Gestió Estratègica, 
Promoció Econòmica i Societat de la Informació que algú l’ha anomenat alguna 
vegada l’hereu de l’Impulsis, jo no ho dic, que com a mínim és gran, 1,6 milions. 
Segurament la gent de la sala de kàrate deuen pensar amb aquestes xifres que està 
parlant aquesta gent per què no ens posen l’aire condicionat?, jo crec que ja no va de 
18.000 € i jo els hi demano si us plau que ho posin i així farem el contracte via 
facebook amb la gent del kàrate. 
 
 Mantenim 211.000 € per organitzar un Santcugatribuna; ja hem parlat en 
moltes ocasions que Santcugatribuna està bé, és un bon ens i una bona activitat, ara 
bé, que sigui l’única és bastant curiós. Ho podríem comparar amb els 66.000 € de 
suport a emprenedors. 211.000 Santcugatribuna, 66.000 suport a emprenedors. 
Continuem fent balances. 
 
 Veiem també amb preocupació com hi ha una congelació o una baixada clara 
de les subvencions a entitats culturals i esportives, aquests sí que paguen la crisi, 
aquests sí que la paguen de veritat, no posarem tot l’exemple dels convenis però per 
exemple que castellers o geganters tinguin al voltant d’una subvenció de 14.000 € 
ens sembla com a mínim curiós. També una cosa molt petita, parlàvem anteriorment, 
concretament el Sr. Grangé, de la gossera o gatera, del centre per animals domèstics 
que es puguin recollir pel carrer, que no el tenim, tothom recorda mocions, signatures, 
etc., home! Cau Amic té una subvenció de 3.000 €, ja està, no cal parlar-ne gaire. 
 
 En el pressupost certament hi ha una subvenció, vostè ho ha dit molt bé, de 
contingències socials, augmentada en contingències socials dedicades a temes de 
formació tipus SOM. Considerem que això és important i ho valorem com a 
positivament, sobretot el fet que s’hagi quedat estructural ja en aquest pressupost. 
També hem de pensar que hi ha altres partides que han baixat, dins del mateix àmbit 
de Serveis Socials hi ha altres partides que han baixat, per exemple partides d’ajuts 
mèdics, àpats, al voltant d’un 8%, o 100.000 € una partida que es deia “Ajuts 
possibles necessitats de la ciutadania”, jo no ho estic dient però a algú li podria 
semblar que muntem una partida treien d’un altre costat; això dels vasos comunicants 
en l’economia també és el que té. 
 
 Per tot el que hem dit, i després ja continuarem amb la rèplica Sr. Alcalde i 
acabo, el nostre vot contrari en aquesta fase inicial, evidentment com ja imaginen 
vostès amb les propostes que esperem, que ja sé que no les acceptaran totes, però 
sí que els hi demanaria a vostès i a tots els altres grups, també als qui donaran suport 
a aquest pressupost, que quan tinguin davant una al·legació que té sentit, que és 
lògica, que està documentada i que està dintre dels seus programes d’actuació, o 
programes de govern, o programes de partits polítics, no la rebutgin. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Primer 
de tot reafirmar el que ha presentat el portaveu d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, aquest pacte entre l’equip de govern, entre Convergència i Unió i Esquerra 
Republicana de Catalunya pels pressupostos del 2010, motius pels quals ell ha 
exposat amb tota claredat i no faig més que reforçar-los i que també vull mencionar 
que el que vam oferir des del principi de parlar com ho vam fer en el 2009 pel marc de 
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situació general i perquè són pressupostos, sempre són importants els pressupostos, 
però estarem d’acord que els pressupostos en una situació com l’actual encara ho 
són més i jo crec que aquesta capacitat de diàleg hi ha estat per part de  totes les 
forces polítiques i especialment Esquerra Republicana de Catalunya a mi deixi’m que 
ho digui han treballat i molt, o sigui s’ho ha pres molt seriosament, ho dic perquè hi ha 
hagut algun comentari al respecte que semblava com si li tragués importància o fos 
una qüestió menor o això ja estava més que definit en no sé quines apostes, jo 
sincerament li donaré la meva opinió real i li asseguro que jo no dic mentides, això no 
és així perquè Esquerra Republicana ha tingut molts dubtes fins l’últim moment, i hem 
treballat moltíssim, ens ha fet treballar molt, no només a l’àrea d’Economia i no parlo 
per una qüestió personal, els meus companys d’equip de govern ho saben que 
portem molts i molts dies, i setmanes, on hi ha hagut converses que jo no podia 
mantenir, perquè jo m’he de mantenir en una dinàmica més pressupostària general, 
d’objectius estratègics i sobretot de decisions més financeres però el que és el dia a 
dia dels àmbits aquesta és una qüestió que li pertoca a l’àmbit i com a molt el que 
podem fer des d’economia és tractar de coordinar-ho. Per tant jo crec i poso èmfasi 
en especial perquè crec que hem fet i s’està fent un exercici que és això que 
comentava en la meva exposició també de dir passem si us plau, tractem de passar 
entre tots de la política-teatre a la política-feina, passem del teatre a l’execució, 
posem-nos a treballar i jo crec que ho fem tots amb més o menys encert en el nostre 
dia a dia, perquè aquí no se n’escapa cap de nosaltres, ni de l’equip de govern ni de 
vostès com a oposició, i crec que a poc a poc hem d’anar fent aquest exercici i crec 
que si més no aquí l’hem fet. 
 
 Jo crec, resumint, que és un pressupost -aquest que presentem Convergència i 
Unió i Esquerra Republicana- que és innegable l’accent social, és innegable, es 
poden tenir apreciacions de més importància o menys importància, de més relleu en 
el conjunt del pressupost municipal però jo crec que l’accent social d’aquest 
pressupost és absolutament innegable, que l’orientació dels objectius, de la gran 
majoria d’objectius d’aquest pressupost estan vinculats amb el tema de la funció 
social en moltes de les seves vessants, és un pressupost a més a més que intenta no 
només distribuir la despesa sinó que sobretot intenta dir aquests són els objectius 
estratègics i de gestió i hi ha una cosa molt rellevant aquí, som una organització com 
deia abans, de més de 500 persones, amb una despesa pública pel que fa als sous i 
salaris que paguem de tota la casa i de tot el cost d’aquesta funció pública de més de 
33 milions d’euros. És que aquests no fan res?, és que tota aquesta gent fan i molt 
però han de tenir els objectius predeterminats, i jo crec que el model també ajuda a 
saber cap a on va tota la feina que no es reflexa en cap partida pressupostària però 
que la gent que treballi en aquest ajuntament sàpiga que els objectius a dia d’avui són 
aquests i no són uns altres, que podem discutir com dèiem en un Consell de Districte 
el representant del Partit dels Socialistes de Catalunya deia que no discutiríem amb el 
model, sí que discutirem potser on posem l’accent d’aquests objectius, però jo crec 
que això és una qüestió important que cal tenir en compte que seguirem treballant, és 
un pressupost que segueix treballant també per crear un entorn, repeteixo, que generi 
les màximes possibilitats d’èxit per aquells que intentin fer una activitat econòmica en 
aquest entorn. Seguirem treballant per possibilitar les màximes condicions de 
competitivitat a les empreses que vulguin treballar en aquest municipi, i per això 
posava només com exemple el tema de l’EIT, per l’exemple de que pot tenir impacte i 
que creiem que aquesta és realment una política de promoció econòmica. I estic 
d’acord amb vostè Sr. Boix quan diu que els temes de formació són fonamentals i de 
preparar a la gent que està en desocupació en aquest moment, preparar-la, que 
tingui les millors possibilitats d’accés a la feina, i per això es posa en marxa un espai 
com el que hem impulsat d’Espai Coneixement Empresa, per això és tan important tot 
això però no només és formar sinó que és sobretot també formar amb allò que les 
empreses del nostre entorn necessiten, i aquí està sobretot la clau, i això és el 
terriblement complicat, saber cap a on van i què necessiten les nostres empreses en 
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el futur és fonamental per tal de que no fem formació només per fer-la sinó tant de bo 
fóssim capaços de fer aquella formació que demà passat, immediatament, 
necessitarà la nostra petita i mitjana empresa i aquest espai de coneixement i 
empresa que el creem precisament per això. 
 
 En qualsevol cas Sr. Boix agrair-li el vot favorable i el suport que va donar  al 
pressupost del 2009, ara no entrarem a debatre el que a vostè l’ha defraudat d’aquest 
acord, jo crec que ara ja arribats a aquest punt no és ara tampoc el moment, li agraïm 
el seu vot favorable, l’animem a vostè i a la resta de forces polítiques si tenen 
qualsevol idea o tenen qualsevol aportació, encara que ja arrenqui tot el vot d’avui, si 
hi ha qualsevol cosa amb la que ens puguem posar d’acord a mesura que vagin 
passant els mesos doncs benvingut serà i estic convençut que el mateix dirà el partit 
que ens dóna el seu vot favorable. 
 
 El Sr. Fernando Vázquez-Dodero jo crec que ha fet una intervenció molt 
interessant i que comparteixo i que crec que aquest equip de govern hi està posant 
èmfasi, miri si és important que és el primer dels objectius que tenim, aquesta 
enginyeria dels serveis perquè cal posar un èmfasi com deia vostè amb el tema de dir 
que si tenim una despesa captiva tan important, que això no és una casuística 
particular de l’ajuntament de Sant Cugat sinó que és en general de tota l’administració 
pública, la despesa captiva és terriblement important i no la podem abandonar, és a 
dir, el lema principal que tenim és sobretot aconseguir els mateixos objectius amb 
menys recursos econòmics, o sigui intentar canviar la cultura aquesta que ho 
anomenem passar de la cultura de la despesa a la cultura del cost, no s’hi val pensar 
que les millors polítiques són aquelles que són capaces de dinamitar els recursos 
públics amb la màxima facilitat possible, no s’hi val fer creure a la ciutadania que una 
política és bona perquè parlem de milions per aquí i milions per allà, la pregunta és: 
però els està gastant bé vostè aquests milions?, aquesta és la gran pregunta que ens 
hem de respondre, és lògic que tots els debats públics siguin en base a dir que no es 
gasta prou aquí o no es gasta prou allà; sabem realment què anem a buscar?, quins 
objectius tenim? i a partir d’aquí podem fer la millor gestió possible per intentar 
aconseguir aquests objectius amb els mínims recursos possibles. Jo crec que aquest 
és un debat, n’estic del tot convençut que és un debat i una perspectiva que serà la 
política de futur perquè sinó el demés és que és absolutament insostenible, el demés 
és senzillament prioritzar la gran màquina de l’ineficiència i anem fent grans vaques, 
grans animals que són absolutament incontrolables, que són fomentadors d’una 
despesa bestial i que al final després dius, a veure, a on està la responsabilitat?, 
després parlem d’ètica, parlem de responsabilitat, parlem de valors, doncs tot això 
també conforma això. Per tant estic absolutament d’acord amb vostè que hem de 
seguir posant èmfasi aquí, hem de seguir treballant en com fem l’administració més 
flexible, com fem que aconsegueixi els mateixos objectius amb menys recursos 
econòmics i posant en dubte tot el que hem fet de forma històrica per donar resposta 
a les polítiques que són més actuals, hi ha un món que ha canviat, que ha canviat per 
les empreses, ha canviat per al nostre dia a dia com a persones i ha canviat també 
per la política i per les administracions públiques en el seu conjunt, i aquest és un 
exercici que, reitero, estic d’acord amb vostè, com també ho estic en la linia amb la 
que m’expressava respecte el punt a continuació de l´ordre del dia  que suposa un 
ingrés extraordinari per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès de 15 milions d’euros; 
em diu precaució, bé, benvingut és aquest missatge, és el que estem fent, l’alcalde ho 
ha expressat en la Junta de Govern, sabem ara que entren aquests diners, 
tranquil·litat, païm bé el tema perquè no és una decisió menor, perquè estem en una 
situació i una conjuntura general delicada, el Sr. Boix feia esment a les possibles 
fallides que es puguin donar en el marc d’ingressos, és evident que estem davant 
d’aquests riscos, creiem realment que hem fet una pressupostació molt moderada i 
ho hem fet en els darrers anys i ja ha tornat a ser l’objectiu de l’any 2010, però sí que 
és cert que l’escenari és complicat i la PIE pot tenir una punxada i cal preservar una 
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cosa que té molt valor i és que el model de ciutat que es deia que era insostenible, 
econòmicament a dia d’avui Sant Cugat del Vallès és un municipi que ningú li pot 
posar en dubte que té un accent molt rigorós en tot el que és la gestió econòmica, la 
gestió del dia a dia i també la gestió dels recursos econòmics i que a dia d’avui és 
una ciutat que no fa dèficit i tenint la situació com la tenim en el marc actual jo crec 
que és de rellevància que aquesta ciutat segueixi amb aquesta bona estabilitat 
econòmica i pressupostària. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Amb la 
intervenció del grup Socialista i d’Iniciativa malauradament han fet vostès el mateix 
que va fer l’Estudiantes de la Plata l’altre dia, és a dir ja que no hi havia gaires 
recursos doncs patada i amunt i van aguantar bona part del partit però després la 
qualitat s’imposa. Simplement he agafat la paraula perquè he sentit parlar d’ètica i de 
moral i aleshores una cosa són els legítims posicionaments que tingui cada partit i 
l’altra les valoracions subjectives que a l’ètica i a la moral se’n puguin fer. Vostè ha 
parlat d’ètica i de moral, de jubilats i pensionistes, vidus, que tan sols se’ls hi 
descompti a partir dels 9.000 € de pensió i és clar, vostè l’any passat en va signar un 
que era a partir de 7.000 i el 50% de descompte. Jo estic segur que vostè l’any 
passat no va pagar de falta d’ètica ni de moral perquè va signar i ho va fer, segur, 
amb la millor voluntat, doncs pot estar convençut, perquè segur que és així, que 
aquest any hem augmentat això i també ho hem fet amb la millor voluntat, amb la 
mateixa ètica i la mateixa moral que vam signar l’any passat conjuntament tot el que 
vam signar, per tant aquest tipus de valoracions són una mica destraleres si em 
permet. 
 
 Per altra banda, i això li disculparé perquè vostè no ha estat a les Comissions 
Informatives d’Economia, però no s’hi val fer trampes, els beneficiaris d´aquest 
descens que vostè esmenta, el seu representant allà sap perfectament d’on ve això i 
és la menor quantitat que es dóna aquest any a l’Entitat Municipal Descentralitzada 
de Valldoreix pel conveni signat, és simplement la menor valoració del conveni signat, 
no fem jocs de mans amb les xifres, com exactament faria el Partit Socialista posant 
la boleta en partides de 7.000 € amunt o 7.000 € avall, amb les dos mil partides que hi 
ha aquí se’n poden fer molts de jocs de mans, però sap el que li queda a la ciutadania 
al final?, doncs al final a la ciutadania li queden els acords i li queden els avantatges 
que treuen, no li queda ni el fum ni els jocs de mans, i això és el que alguns partits es 
dediquen a fer. Jo no sé si vostès sabien o les cases de Londres sabien que 
nosaltres anàvem a signar aquests acords, li puc assegurar que fins ahir haguessin 
guanyat força diners si ho sabien perquè no era pas així. En tot cas el que sí que 
segur que sabíem és que vostès dirien que no al pressupost, aquest, el de l’any que 
ve, el de l’any passat i tots els que sigui possible, perquè ja fa temps que ens 
coneixem tots i tots veiem els comportaments i les dinàmiques que tots tenim a les 
Comissions Informatives, i vostès l’ensurt que els hi donaran el dia que els hi aprovin 
una al·legació o els hi aprovin una proposta, l’ensurt que els hi donaran! perquè els hi 
desmuntaran tot el discurs que vostès fan. Vostès fan les coses perquè no els hi 
aprovin i a més s’enfaden com abans quan li han dit a la Sra. Conesa que s’han 
enfadat perquè els hi ha dit que vostès ja van venir a la Comissió del Pla 
d’Equipaments per votar que no. Aquesta és la seva línia, vostès facin endavant, 
nosaltres suposem que després la ciutadania quan vegi les coses a les que tenen 
dret, els avantatges que poden tenir fiscals, etc., etc., etc., sabran gràcies a qui ha 
estat o no, i no sé si arribaran a esbrinar quines mocions o quines al·legacions no es 
van aprovar i ho tindran en compte, vostès mateixos. Nosaltres fem una política 
realista, no sé si ho han comptat mai alguna vegada però allà hi ha 14 regidors i si es 
vol fer alguna cosa en aquesta ciutat, si es vol tenir algun avantatge en aquesta ciutat 
s’ha de pactar amb aquests senyors, la resta és pancarta. 
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 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Hem descobert 
que tenim un Messi al Ple de l’ajuntament de Sant Cugat que ens ha fet una 
remenada de pilota ben feta, un dribling i un joc de cintura, molt bé. Miri, jo quan he 
parlat de valor i d’ètica no he dit que el seu acord estigués absent d’ètica i de valor, 
en tot cas no m’hauré explicat bé perquè entenc que sent Messi vostè m’ha entès 
perfectament el que he dit, m’hauré explicat malament jo. Jo el que he dit, el que he 
intentat explicar de forma clara és què volen dir els acords a que arribem, i l’any 
passat nosaltres vam arribar a un acord i vam fer-ho molt contents d’haver arribat a 
aquell acord perquè havíem superat barreres que no s’havien superat mai en aquesta 
ciutat, introduir bonificacions i subvencions, això es va començar a fer l’últim any de 
l’anterior mandat, fins aquell moment només es feia allò de les famílies nombroses i ja 
està, i vam començar a introduir bonificacions i subvencions i demés. Jo el que estic 
dient és que posem les dades sobre la taula i de què estem parlant exactament, i 
quan saps de què estàs parlant dius home! fa fins i tot mal al ulls fer aquestes, 
benvingudes siguin, és clar que sí, però si al costat d’això poses acords molt més 
importants com es van posar l’any passat, dius bé també has de tancar els ulls en 
altres partides amb les que no estàs d’acord, això és així, però és que amb les 
partides importants hi ha hagut acord però no hi ha hagut execució, aquest és el 
problema, i és clar si tu arribes a un acord i aquest acord, jo no dic que diguin 
mentides però no s’executa aquest acord i eren partides importants i no s’han fet: 
urbanització de la Floresta, línies de transport públic a la Floresta, polítiques 
d’ocupació, no són coses menors i ens han fallat, per tant la nostra predisposició a 
arribar a un acord és molt diferent de la de l’any passat, molt diferent, però jo només 
una cosa, no he anat a les Comissions Informatives perquè no em toca però jo tinc 
aquí el meu llistat de temes i jo suposo que el que estem aprovant avui és l’expedient 
que hi ha a la taula d’on ha d’estar l’expedient, no és l’acord entre Convergència i 
Unió i Esquerra Republicana, no?, entenc que és això, val, doncs molt ràpidament, és 
un paràgraf. El pressupost total de les polítiques personals passa de 10,8 milions 
d’euros a 11,3 és a dir que només s’incrementa en un 4%, denota per tant una manca 
de sensibilitat per les persones que més pateixen la crisi i alhora per aquelles 
persones que necessiten una major prestació de serveis municipals, ha pujat un 4%; 
nosaltres proposaríem i més en aquesta època com la que estem que aquestes 
partides pugessin més d’un 10% perquè estem parlant de números, estem parlant de 
la xocolata del lloro; aquests números són reals o no són reals, són correctes o no?, 
perquè és clar si canviem aquests números llavors ja no parlem. Seguim, en temes 
tan importants com educació, creix un 4,2%, programes que garanteixen la cohesió 
social, subratllat, cohesió social, només creix un 0,7%, programes de gent gran, de 
joventut, de salut, de nova ciutadania, puja menys d’un 4%, les polítiques socials 
només representen un 4,1% del pressupost del 2010, és que estem parlant d’això, i si 
al costat d’això no posem, no acompanyem amb acords importants que a més a més 
s’executen no podem estar d’acord, un any només ho hem provat però nosaltres no 
fem l’acord per l’acord, i ens dóna la sensació lamentablement que vostès van a 
buscar l’acord per l’acord i és una llàstima, què vol que li digui, és una llàstima, 
nosaltres no busquem l’acord per l’acord, nosaltres buscàvem l’acord per canviar de 
debò el pressupost de l’ajuntament, no ens n’hem sortit, ens retirem i diem el que 
hem de dir que és el que ens toca dir i ja està, i no ens amaguem a més a més. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Respecte a les paraules del portaveu d’Esquerra Republicana, certament ja fa temps 
que ens coneixem i vostè sap que jo en cap cas posaré la banya després de 
determinades intervencions seves, no hi entrarem més, primer per respecte al partit 
que vostè representa i perquè avui estem parlant del Pressupost de Convergència i 
Unió i que el defensi vostè està bé però se suposa que amb qui hauria de debatre 
entenc per la majoria de les propostes hauria de ser amb el Sr. Joly, per tant per les 
dues propostes que deia, respecte pel seu partit evidentment, no hi entrarem 
excessivament i menys amb el to que vostè ha emprat. En qualsevol cas el tema de 
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les cases de Londres simplement és Sporting-Barça, què posaria vostè a la 
travessa?, doncs que guanyarà el Barça, per què?, doncs per l’històric, no té més, és 
fàcil. 
 
 Aquests ingressos han rebut un augment del 8% del rebut de l’IBI, no m’ho 
estic inventant, una mica més en el conjunt dels ingressos, jo no ho he votat per tant 
no sóc responsable, ja està, no passa res. Jo no entraré a valorar qui vota o qui no 
vota els acords, cadascú és lliure de condicionar el seus jocs d’aliances, de coalicions 
o el que cregui convenient, només faltaria, si ha quedat sobreentès en la meva 
anterior intervenció que estava fent un judici moral, ètic o qualsevol cosa dels vots no 
era la meva intenció, cadascú fa el que vol, bàsicament, per alguns motius, ja 
s’exposaran, jo no sé què farà la ciutadania o no, en qualsevol cas les mocions que 
s’aproven en un Ple s’han de complir i per tant s’han de dotar pressupostàriament, 
per a mi no esdevenen motiu d’acord, ja les he votat. 
 
 El pressupost és millorable, una vegada el Sr. Joly ens va aprovar una esmena 
a les al·legacions fiscals fa dos anys, ho recordo, home! vaig anar a casa, vaig sopar i 
vaig dormir, vull dir que no va passar res i vam votar a favor d’aquest punt, per tant jo 
crec que pot tornar a passar, i nosaltres cercarem l’acord tant amb els grups de 
l’oposició com amb el Sr. Joly i amb Esquerra Republicana també en qualsevol de les 
al·legacions que realitzem. 
 
 14 regidors és una majoria absoluta gran i àmplia, evidentment, i els ciutadans 
sempre tenen raó, els ciutadans van votar una opció política i els ciutadans han tingut 
raó amb aquesta opció política; van haver-hi ciutadans que no van votar aquesta 
opció política i per tant que van confiar menys però van confiar en un projecte polític i 
el que han de fer els representants d’aquest projecte polític és defensar el seu 
projecte polític, si coincideix amb el projecte polític de l’equip que té majoria absoluta 
doncs es pot votar el Pla d’Equipaments, l’acord del creixement, que ja l’han fet, 
temes de Can Busquets, vostès recordaran fa una hora més o menys quants punts 
d’urbanisme hem votat, doncs la majoria de punts tots els partits, per tant jo crec que 
la lògica aquesta de tirar la pedra no té sentit. Si nosaltres tirant endavant aquestes 
propostes, nosaltres votarem a favor del pressupost, no té més, o ens abstindrem, 
depèn del que valorem, ja ho hem dit en moltes ocasions. Que no hi hagi unes 
partides clares del SOM com vostè molt bé ha reflectit no és valorable positivament 
per a nosaltres, poden haver-hi altres?, sí, és clar que hi ha partides que ens 
agraden, és evident, n’hi ha milers o centenars de partides, moltíssimes, però no ens 
agrada que hi hagi una dotació pressupostària molt més alta en l’apartat de 
comunicació que en altres, i això és un criteri polític; no ens agrada que no hi hagi 
una dotació pressupostària per expropiació de zones verdes del conjunt del municipi i 
especialment a Valldoreix perquè és a on hi són, no ens agrada, posicionament 
polític?, doncs sí, per què?, de defensa del conjunt del territori?, també; que no estem 
d’acord en com es va realitzar el Pla General Metropolità i que hi ha una sèrie de 
qüestions?, també; que hi ha una sèrie de mocions com per exemple la del Carnet 
Jove que es va aprovar i que se suposava que s’anava fer al pressupost que ve i 
vostè diu que es farà al març?, perfecte, es farà al març, no s’ha fet en el 2009, es 
farà al març o al febrer, espero que no sigui el 29 de febrer. Ja ho hem dit que les 
bosses de contingències estan molt bé, sí, ens semblen molt bé i si poguessin créixer 
millor, segurament estaríem més contents o una posada en valor de les subvencions 
dedicades a entitats culturals o esportives perquè fan poble, perquè fan ciutat i que 
les entitats quan reben una subvenció o un conveni no fan una actuació pel que sigui, 
mouen el poble i mouen la situació. 
 
 Aquests són els motius, que tenim un model diferent de fer política en molts 
casos, ara bé, també tenim coincidències Sr. Joly, jo ja li he dit moltes vegades, en 
l’ampolla de vi aquesta del Pressupost el vi no el compartim, l’ampolla en molts casos 
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sí, el sistema que vostè ha parlat de gestió de costos, d’objectius, en molts casos ho 
compartim, per tant no tot és tan negatiu. Ara bé, el més important, al menys per a mi, 
quan prenc una ampolla de vi bona és el vi, no l’ampolla, perquè l’ampolla no me la 
bec. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      16 (CiU, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:    7 (PSC, ICV-EUiA i PP) 
Abstencions:        1 (Regidor Sr. Toni Ramon d’ERC *) 
 
(*) Abstenció del Regidor Sr. Toni Ramon en els termes de l’art. 76 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
 22.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ I CONFORMITAT DE LA MINUTA DE 
MODIFICACIÓ DEL CONVENI QUE REGULA LES CONDICIONS GENERALS 
D’ELABORACIÓ DE LA TARIFA DEL SERVEI D’ABASTAMENT DOMICILIARI 
D’AIGUES SUBSCRIT EN DATA 30 DE GENER DE 1995 QUE SIGNAREN 
L’EMSHTR I SOREA, AIXÍ COM LA PROPOSTA DE RETORN DE L’ESCREIX DE 
DOTACIÓ D’AMORTITZACIÓ ACUMULADA DELS BÉNS REVERTIBLES 
D’AQUEST CONCESSIONARI MUNICIPAL. 
 
 Atès que el 26 de gener de 1995 el Consell Metropolità de l’Entitat 
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) va aprovar el 
document de “condicions generals d’elaboració de la tarifa del servei d’abastament 
domiciliari d’aigua al municipi de Sant Cugat del Vallès”, i subscrit amb l’empresa 
concessionària en data de 30 de gener de 1995, essent comunicat aquest acord pel 
seus efectes a la companyia subministradora “Sociedad de Abastecimientos Urbanos 
y Rurales, SA (SAUR” a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i a la Comissió de 
Preus de Catalunya. Era la pròpia EMSHTR qui tenia (i té) atribuïdes les 
competències de coordinació de l’abastament d’aigua en baixa i, entre d’altres, 
l’aprovació de les tarifes (i del corresponent sistema tècnic) aplicables a qualsevol 
zona del seu àmbit territorial, d’acord amb la Llei 7/87, de 4 d’abril, per la qual 
s’estableixen i regulen actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona, 
així mateix confirmada per atribució de la seva condició d’entitat local de l’aigua per la 
disposició addicional de la Llei 6/99, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de 
l’aigua, avui refosa en el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
 
 Atès que l’informe del Servei Econòmic i Financer de l’EMSHTR de data 15 de 
novembre de 2007 pel que fa a la sol·licitud de revisió de tarifes de l’abastament 
d’aigua sol·licitat per SOREA per a l’any 2008, en el seu apartat desè de “fons de 
reversió” al·legava que transcrit literalment. “caldria estudiar conjuntament amb 
l’Ajuntament i la companyia subministradora la possibilitat de modificar la concessió 
en el sentit de no haver de dotar cada any el fons de reversió amb les noves 
inversions; al finalitzar la concessió, el nou concessionari abonaria a SOREA l’import 
de les inversions que no estiguessin amortitzades ni dotades amb el fons de 
reversió”. 
 
 Atès que l’1 de juny de 2009 aquest Ajuntament trameté un escrit en que es 
sol·licitava a l’actual concessionària la Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, SA (SOREA), entre d’altres, que de manera formal es deixés de dotar el fons 
de reversió deixant de formar part dels costos repercutibles a tarifa en la revisió de 
preus per a l’any 2009 i només sigui repercutida com a cost l’anualitat d’amortització 
tècnica. Com a resposta a l’observació tècnica formulada pels serveis tècnics de 
l’EMSHTR i en converses tècniques amb el corresponent concessionari d’aquest 
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servei municipal d’aigües, s’arribà a les propostes de que era necessari modificar els 
criteris i paràmetres del conveni subscrit en data de 30 de gener de 1995 entre 
l’EMSHTR i l’empresa actualment concessionària de SOREA per tal de regularitzar 
aquesta disfunció tècnica-comptable en una modificació puntual de l’anterior conveni 
de 1995 (a signar entre l’EMSHTR i SOREA), essent ratificat pel propi Ple municipal 
així com amb el corresponent retorn d’aquest excés dels fons doblament 
comptabilitzats que corresponen a l’acumulació de la dotació d’amortització 
acumulada a data de 31.12.2009 dels fons revertibles d’aquesta concessió 
administrativa. La resposta a aquest segon apartat del retorn d’aquesta acumulació 
dels fons d’amortització, quina titularitat del bé correspon a aquest Ajuntament, ha 
estat manifestada per escrit i lliurat al registre municipal en data 11.12.2009, sots 
número de registre E2009046745. Sempre en el benentés de la bondat tècnica de les 
xifres i conceptes manifestats per SOREA a aquest Ajuntament ja que és l’EMSHTR 
qui te les competències en la verificació i comprovació de les dades justificades i 
documentació aportada pel que fa a les sol·licituds de les revisions de tarifes 
domiciliàries d’aigua municipal. 
 
 Vist l’informe d’Intervenció de 17.12.2009 que informa favorablement tant a la 
modificació conveniada entre l’EMSHTR i SOREA pel que fa al sistema de fixació de 
les tarifes del servei d’abastament domiciliari d’aigua per aquest municipi, així com la 
doble comptabilització tècnica dels fons d’amortització acumulats i dels fons de 
reversió del diversos actius en forma de béns revertibles a l’Ajuntament que comporta 
un retorn de l’escreix d’aquest fons d’amortització tècnic acumulat. 
 
 Es proposa l’adopció dels següents ACORDS, 
 
 1r.- DONAR CONFORMITAT a la minuta de conveni de modificació que regula 
les condicions generals d’elaboració de la tarifa del servei d’abastament domiciliari 
d’aigües, subscrit entre el president de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i 
Tractament de Residus (EMSHTR) i el legal representant de la Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SA (SOREA), en la seva versió d’11/11/2009, aprovat per 
la Junta de Govern de l’EMSHTR en sessió efectuada el dia 17.12.2009. 
 
 2n.- ACCEPTAR en els seu propis termes, la proposta presentada per SOREA 
en escrit entrat al registre municipal en data 11.12.2009, pel que fa, entre d’altres, al 
retorn del fons d’amortització tècnica acumulada dels béns revertibles a favor de 
l’Ajuntament xifrat a 31.12.2009 en l’import de 14.861.651,00 € a favor d’aquest 
Ajuntament, i amb un calendari de pagaments per terços: 
 
- 1r pagament per import de 4.953.884,00 € en data 30 de març de 2010. 
- 2n pagament per import de 4.953.884,00 € en data 30 de març de 2011. 
- 3r pagament per import de 4.953.883,00 en data 30 de març de 2012. 
 
 3r.- APROVAR el dret reconegut d’aquest ingrés no tributari com a generació 
de crèdit  no previst, d’acord amb l’article 181.a) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a la nova 
partida pressupostària d’ingrés del capítol cinquè del vigent pressupost 2009, número 
500.553.01 com a concepte literal de “Retorn escreix dotació d’amortització 
acumulada del servei d’aigües”. 
 
 4t.- TRASLLADAR aquest acord a l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics 
i Tractament de Residus (EMSHTR), a l’empresa Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SA (SOREA), i als serveis econòmics municipals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Aquest 
punt de l’Ordre del Dia també és un tema que té un impacte rellevant i m’agradaria 
d’una manera el més breu possible explicar de forma que s’entengui el millor 
possible, també explicar la casuística que hi ha al darrera del mateix perquè és 
evident que darrera d’aquest punt doncs hi ha i no exagero 2 anys de feina intensa 
amb una qüestió que és molt tècnica però que crec que es resumeix prou bé i ho faré 
de la següent manera i és com que estem parlant d’una concessió d’un servei públic 
dels més importants que pot tenir una ciutat, en aquest cas estem parlant de la gestió 
de l’aigua. Quatre apartats, el primer seria per què o què ens porta a aprofundir en 
tanta intensitat en una concessió o en l’anàlisi d’unes dades d’una concessió com 
aquesta, el segon seria què detectem, el tercer seria com reaccionem amb el que 
detectem i el quart la conclusió de tot plegat i com acaba i què és el que estem fent a 
dia d’avui.  Començo una mica pel final, és ratificar un conveni, un acord de conveni 
entre l’Entitat Metropolitana i la companyia que gestiona el servei de l’aigua a Sant 
Cugat que és SOREA. L’Entitat Metropolitana que és qui té la competència del control 
dels preus de l’aigua, de la gestió de l’aigua i de tot el que correspon en el seu entorn 
d’una temàtica que no és menor i que té moltes vessants perquè estem parlant d’un 
preu que correspon a un bé escàs d’un preu que és molt sensible al punt on es 
creuen aquestes dues línies de l’oferta i la demanda, és a dir depèn d’on situïs aquest 
punt doncs depèn d’on posis un preu de l’aigua doncs en generaràs una quantitat de 
demanda o una altre. Començant pel principi que ens porta a analitzar una concessió 
com aquesta, són dos els motius fonamentals, el primer ho lligo amb el punt que 
comentaven fa un moment amb el Sr. Vázquez-Dodero el tema de l’anàlisi una mica 
del tema del que és el tema més fix d’un Ajuntament i d’aquest objectiu de 
reenginyeria de serveis al tenir-lo d’objectiu prioritari no només per aquesta concessió 
sinó  per totes les concessions saben vostès que hem treballat molt en el tema 
revisions de preus hem tingut fins i tot discussions al respecte d’algun tema jurídic 
que tenim amb alguna concessionària tot això formava part del mateix marc de 
preocupar-nos per tot el que és no només els diners que gestionem nosaltres sinó els 
diners que estan gestionant també altres empreses que concessionen serveis públics 
i en aquest cas un de tant important com és el de la gestió de l’aigua, el segons es 
perquè la  mateixa entitat ens envia una carta ja fa molts mesos on els diu atenció 
que a mesura que s’apropa la data de finalització de la concessió de la gestió de 
l’aigua que és el 2019 els preus de l’aigua de Sant Cugat pujaran  i pujaran de forma 
important, 5, 10, 15, 20% a mesura que ens apropem a la data de finalització de la 
concessió això evidentment doncs ens posa en alerta per mirar o per entendre 
perquè es pot produir aquest element que ens comenta això i afegit una mica amb un 
històric que hi ha sobre tot un debat que la mateixa companyia SOREA ens 
plantejava sobre la possibilitat a través d’una directiva europea que parla de la 
unificació del manteniment del clavegueram amb  el tema de la gestió de l’aigua que 
ens feia també posicionar-nos al respecte i dir-los-hi quelcom a aquesta 
concessionària doncs tot plegat fa que aquest Ajuntament prengui la decisió de que 
hem de conèixer molt a fons totes aquestes dades hem d’anar més enllà del que 
se’ns podria fins i tot demanar o que seria el normal que faci un ens local i creem un 
grup de treball que es posa a treballar-hi fort al respecte. Segona part que detectem 
doncs detectem una interpretació diferent de la concessió  de la gestió del servei de 
l’aigua una interpretació diferent d’aquest plec de condicions de l’any 1974 perquè 
això data de l’any 1974 i  que té una revisió l’any 1995 clar i una interpretació que té 
un impacte econòmic per la via de la comptabilització per la via d’utilitzar dues 
partides comptables com seria l’amortització tècnica d’aquella inversió que realitza 
l’empresa que fa la concessió el dret que té aquesta concessionària a dir escolti jo  
estic invertim en uns bens que en definitiva no son propietat nostra que són propietat 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès però ara invertir en infraestructura i  té el 
dret de recuperar aquesta quantitat invertida per la via de les amortitzacions 
tècniques  que al seu temps són  una  despesa i com a tal despesa passen a formar 
part del preu final de l’aigua però no només hi ha aquesta partida comptable sinó que 
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hi ha una altre partida que es diferencia i que nosaltres hi tenim les nostres 
discrepàncies que és la del fons de reversió, un  fons de reversió perquè ells 
interpreten que no  només a final de la concessió a l’any 2019 han d’haver amortitzat 
la   totalitat del que han  invertit cosa que nosaltres també discrepem però també hi  
aniré a continuació  sinó que a més a  més consideren que el final de la concessió no 
només han de recuperar aquest import sinó que se’ns ha de tornar no és del tot 
correcte perquè la propietat és nostra però si que en aquesta gestió se’ns retorna 
aquesta gestió de la concessió amb tota la infraestructura com si fos nova és a dir de 
nou en nou no només que tu hagis necessitat “x” anys per amortitzar un actiu que 
això seria suficient sinó a més a més te’l torno com si fos de nou en nou perquè és 
aquesta la interpretació que fem de l’esperit del fons de reversió i amb això  els  hi 
diem nosaltres no hi estem d’acord, no estem d’acord que al final de la concessió la 
concessionària ens hagi de tornar no només tot amortitzat que tampoc hi estic 
d’acord perquè això és el que feia que els preus  anessin a l’alça, clar a mesura que 
ens apropem a la data de finalització de la concessió queden menys anys i  SOREA 
segueix invertint això que fa que si té la vocació de tenir-ho tot amortitzat a data 2019 
fa que cada vegada hi hagin menys anys per amortitzar i fa que cada vegada es 
traslladi un major cost al preu de l’aigua nosaltres els diem primera interpretació no 
cal que ho amortitzis tot això no t’ho deia l’amortització del primer dia tu amortitza el 
que tècnicament correspongui i el que quedi pendent d’amortitzar perquè es passa de 
la data de finalització de la  concessió una de dues o ho  paga l’administració pública 
quan recuperi aquesta concessió cosa que no passa evidentment o que no passarà i 
el que si que passarà es que ho ha de pagar la nova concessionària que entri el 2019 
quan hagi un nou  concurs públic i a la vegada tampoc cal que ens tornis tots aquests 
actius com a nous; ens es suficient que amortitzis la part que a  tu et pertoca en 
aquests anys que tens de concessió no cal que el tornis de nou en nou perquè sinó 
escolti li farien la feina a la nova concessionària que entri el 2019 perdoni la nova 
concessionària que entri el 2019 haurà de seguir invertint en la mesura que sigui 
necessari i s’hauran de seguir traslladant les amortitzacions pertinents que per això 
està l’entitat metropolitana per controlar aquestes inversions per controlar aquesta 
afectació en tarifa de les mateixes. Revisem tota la informació jurídica que són tots 
els protocols de la  concessió i vetllem que aquesta interpretació nostra realment no 
discrepa en res  de tot el que està escrit des del 1974 al que ha estat aquesta 
concessió, quan estem molt convençuts de la nostra opinió enviem i aquí  ja estic en 
el punt tercer com  reaccionem, enviem una  carta  a SOREA  on  el primer que els hi 
diem  es que congelin el preu de l’aigua que tot i que l’entitat té la  potestat per fixar el 
preu de l’aigua Sant Cugat del Vallès no hi estarà d’acord i els hi demanem que fins 
que no s’aclareixi aquest tema relacionat amb la concessió mantinguin congelat el 
preu de l’aigua això vol dir  que l’any 2009 l’aigua ha tingut increment 0 perquè ha 
estat congelat  i també com a part d’aquests acords fixem que hi haurà un increment 
màxim per l’any 2010 d’un 1,76 %, per tant els hi diem congelin el preu i deixin de 
dotar com si fos la data límit el 2019 deixin de fer amortitzacions accelerades perquè 
això  ens afectarà directament el preu que paguin els nostres ciutadans per l’aigua, 
amortitzin  en el termini que toqui i tot el que quedi pendent d’amortitzar tal  com diu la 
concessió de 1974 ja se’n farà càrrec la nova concessió o la pròpia administració, 
queda desactivat i ja no tenim  problemes perquè el preu de l’aigua segueixi pujant 
perquè deixaran d’efectuar aquesta amortització  accelerada i és un dels acords a 
què hem arribat i la segona de les peticions que els hi feiem es dir-los com que vostè 
està fent aquesta interpretació està generant aquestes dues partides comptables la 
de l’amortització tècnica i la del fons de reversió que segons vostè ens té que tornar 
tots aquests béns de nou en nou  escolti no cal que ens el torni de nou en nou es 
tracta que ens els  torni amortitzats en la mesura que hagi transcorregut el temps que 
ha envellit la seva durabilitat o la seva amortització, torni’ns  avui els diners que 
corresponen a aquest fons de reversió. No s’esperi a l’any 2019 a tornar, no sé quina 
xifra, que rondaria pel voltant dels 30 milions d’euros, sinó a dia d’avui torni’ns els 15 
milions d’euros que corresponen a aquest fons de reversió. Cabien dos possibilitats, 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.12.2009                    pàg. 81 

 
ESBORRANY ACTA 

després de treballar-ho molt i que hi havia moltes negociacions, podria ser que 
SOREA digués –“discrepem  d’aquesta interpretació, no els hi tornem els diners i aquí 
hi ha un conflicte jurídic o ja veurem com evoluciona el tema i al final de la concessió 
nosaltres ja els hi tornarem aquests diners”- Ells arriben a la conclusió pas previ, però 
això ho comuniquem a l’Entitat Metropolitana i l’entitat metropolitana ens diu que està 
d’acord amb la interpretació que fa l’ajuntament de Sant Cugat. Suposo que això 
també té el seu efecte a la companyia que gestiona el servei de l’aigua; també 
manifesta que està d’acord i això és molt recent. De la setmana passada rebem una 
carta on es confirma que està d’acord amb aquesta interpretació, que donen 
compliment a la mateixa i que ens tornen la xifra de 15 milions d’euros (a pagar 5 
milions a 31 de març del 2010, 5 milions a 31 de març del 2011 i 5 milions a 31 de 
març del 2012). 
 
 Al final, com acaba això?, amb una aprovació plenària per part de l’Entitat 
Metropolitana, va ser tot just dijous de la setmana passada, hi ha una votació política 
també aquí, on tots els partits polítics hi van votar favorablement, excepte el partit 
popular que es va abstenir i no va motivar la seva abstenció. La resta de partits 
polítics hi van votar favorablement, i a dia d’avui el que nosaltres portem a aprovació, 
és senzillament la ratificació d’aquest conveni entre l’Entitat Metropolitana, la 
companyia SOREA que gestiona la concessió de l’aigua i nosaltres avui el que fem és 
la ratificació d’aquest acord.  
 
 I ja només per acabar, tornar a posar de manifest cóm és d’important el fet de 
“rascar” les concessions, el fet de “rascar” el que dèiem abans, tota la despesa, en 
aquest cas no seria una despesa captiva, però si que seria una despesa o seria una 
gestió econòmica que realitza una altra empresa en nom de l’ajuntament de Sant 
Cugat a través d’una concessió pública com és la gestió de l’aigua. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
després d’escoltar-lo detingudament Sr. Joly, he intentat aconseguir, durant tot el dia 
d’avui i la setmana passada, que vaig demanar a diferents departaments, tant el 
conveni de l’any 74, com de l’any 95. A hores d’ara, avui, encara no ens ha estat 
lliurat, perquè ens han contestat tècnics de la casa, que no sabien a on es trobava. 
Dit això, a nosaltres hi ha una cosa que ens preocupa, i ens preocupa que, 
graciablement retornin 15 milions d’euros cap a Sant Cugat del Vallès, però nosaltres 
considerem que aquests diners no són de l’ajuntament, i els nostres serveis jurídics 
també ja ho estan estudiant i donat el cas que això va inclòs amb la tarifa, perquè 
això del fons de reversió ha estat inclòs en la tarifa de l’aigua, considerem que això 
correspon a la ciutadania santcugatenca, és a dir, a les persones que estaven donats 
d’alta de la companyia d’aigües del 74 fins a la data d’avui. Per altra banda, fent així 
quatre números, en el sentit de dir, si partim de la base que són 14 milions d’euros i 
partim de la base que hi ha 20.000 habitatges a Sant Cugat, resulta que per habitatge 
resultaria que tocarien 700 euros per habitatge, de retorn. Nosaltres considerem que 
això no és de l’ajuntament, encara que els serveis jurídics ja ens diran el que, però 
per altra banda, és un fons de pensions que se’ls hi fa cap a l’ajuntament, en el 
supòsit que sigués cap a l’ajuntament; un fons de pensions que SOREA els hi 
retorna. Però així i tot, quan l’altre dia a la Comissió Informativa varem estar parlant 
de qui era el destinatari final d’aquests diners li torno a reiterar el mateix: creiem que 
això s’ha cobrat en el rebut de l’aigua, donat el cas que posa: tarifa del agua, x euros, 
per tant, si és la tarifa de l’aigua vol dir que és dels usuaris. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Tema difícil 
aquest, perquè si a vostès els ha costat 2 anys trobar-ho per a nosaltres és un tema 
que per prudència jo no m’atreveixo a situar-me en l’opció de la Sra. Rodríguez però 
nosaltres per prudència ens abstindrem. Ens abstindrem perquè entenem que és una 
bona notícia per la ciutat, sempre és una bona notícia per la ciutat quan cauen una 
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“lluvia de millones” com en aquest cas, 15 milions, caram no està malament, però, 
demà és la grossa diuen per aquí, a compte de què aquests 15 milions i no ho 
acabem de veure clar nosaltres. Quines conseqüències té o ha tingut en el preu 
aquests anys? Quines conseqüències tindrà en el preu de l’aigua en els propers 
anys? Quin és el marge de benefici de l’empresa en aquesta operació? Una empresa 
com SOREA no sap quines són les condicions del final de la concessió, quines són 
les concessions habituals? Una cosa estranya, no sé, no acabem d’entendre, no 
estem acusant de res, el que diem és: portem una setmana amb aquest tema sobre la 
taula, una setmana des del dimarts passat, clar amb quatre dies a nosaltres ens és 
difícil poder estudiar...Encara que l’Entitat Metropolitana ho hagi aprovat. Jo també 
entenc que l’Entitat Metropolitana ho entengui és un fet administratiu que està per 
sobre de la nostra localitat i segurament, home com aquest cas no crec que n’hi hagi 
gaires, perquè sinó les empreses concessionàries d’aigua d’aquest país doncs 
tindrien problemes per la seva sostenibilitat però és un acte més administratiu. Per a 
nosaltres no és un acte administratiu. Per a nosaltres és un acte important, perquè 
escolti’m si realment rascant, rascant hem arribat a aquesta conclusió que ens toquen 
15 milions doncs el proper Ple si tenim temps de poder-ho estudiar vostè a tingut 2 
anys, a veure si amb un mes ens podem aclarir. La veritat és que el problema, i ho dic 
així públicament no em fa cap dallonses és que jo no estic segur de donar suport o 
votar en contra una cosa que realment no entenem. No entenem i per tant, ho hem 
d’estudiar i el benefici del dubte en aquest cas jo penso que no seria raonable. Per 
això en aquest punt ens abstindrem i si d’aquí a un mes veiem que tot és fruit només 
de rascar i de bona predisposició de l’empresa i demés, doncs el felicitarem la veritat 
perquè aleshores el premi que ens han donat sí que tindrà sentit, eh? 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Abans 
de tot Sr. Alcalde, Sr. Joly, segurament no ho he trobat però el dissabte no em va 
semblar veure l’informe del Secretari sobre aquest punt. Em poden dir si jo no ho he 
trobat i sí que hi és, si us plau?. Continuo amb la intervenció. Jo la veritat molt en la 
línia del que deia el Sr. Boix. M’és difícil fer una argumentació en un tema com aquest 
de 15 milions en cinc dies i sobretot sense un informe del Secretari que per a 
nosaltres és el fedatari, per a nosaltres i per a tothom, si que hi ha un informe de 
l’Interventor, creiem que acurat, però hi ha un tema d’una concessió administrativa i 
per tant creiem que també és un tema jurídic, els hi demanaríem que aquest informe 
a demanda del nostre Grup Municipal i d’aquell que vulgui s’incorpori a l’expedient tan 
bon punt sigui possible i si pot ser que ho retirin i ho presentin al proper Ple. Se que si  
ho porten avui al Ple és per una necessitat sinó  no el portarien, suposo que ens 
haurien deixat més temps per estudiar-ho i no cinc dies, tres des de divendres, en 
qualsevol cas saben que no està en el Pressupost del 2010 això, en quant a despesa 
i per tant els prego que ho tinguin en consideració. Aquest és el típic cas que posen 
una cosa de 15 milions d’euros i tens tres dies, ja fem trucades i parlem amb gent, i 
tot plegat, però costa, no tenim un informe jurídic que doni un suport a aquesta 
actuació, que no en tenim cap dubte, que vostès no estan tirant endavant cap cosa 
il·legal, només faltaria. Clar d’entrada diem 15 milions d’euros, perfecte, ens falta el 
temps, ens falta l’informe del Secretari i hi ha una sèrie de dubtes que segurament si 
haguéssim tingut més temps o un informe jurídic no els tindríem. Imagini’m que estem 
parlant d’una concessió de 1974, pre-franquista, que ha tingut una renovació amb un 
canvi de nom al 1995 i que encara queda fins al 2019, estem parlant de conceptes 
econòmics confosos com amortització o fons de reversió, aquest fons ha estat 
imputat en el cànon, en allò per arribar al cànon programat per l’entitat durant tots 
aquests anys, o no? Ha estat sí o no? Si ha estat, es pot recuperar, o no? Serà 
imputable en els propers anys –jo aquí entenc que no- però segurament sí que ho ha 
estat en els anteriors, no ho sé, és una sensació, una intuïció. Per què no es van fer 
l’Ajuntament de Sant Cugat cada vegada que s’aprovava el preu un tràmit d’audiència 
a l’Entitat? Es van fer? No es van fer? No es van fer des de l’any 1995 com a mínim. 
L’informe del Interventor ens parla de doble comptabilització i una disfunció tècnico-
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comptable. Tenim altres dubtes sobre els drets de connexió. Bé, això és el de menys. 
Imaginin que passaria si SOREA no tingués la concessió el 2019, però bé la Llei de 
Contractes de l’Administració Pública és el que és. Per tant, tenim aquesta sèrie de 
dubtes. Des de la més absoluta, si us plau no ens malentenguin, no estem dient que 
això no sigui positiu estem dient que falta una sèrie d’informació i per això els hi 
demanem que ho deixin sobre la taula, que hi hagi aquests informes i per tant, que 
treballem plegats amb aquesta situació. El que hagi votat l’Entitat Municipal 
metropolitana ens sembla correcte però la nostra responsabilitat com a regidors de 
Sant Cugat, i per tant, com que és una concessió de l’Ajuntament de Sant Cugat és 
saber què votem. Com a mínim, miri que li dic, com a mínim tenir el plec de 
condicions i mirar-ho, que ja és molt. Això de votar a cegues és bastant complicat, 
amb tot el suport amb allò que vostès han fet que crec que ha estat una feina molt 
professional però que tenim determinats interrogants per poder donar el sí. Gràcies.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Villaseñor atenent la seva petició l’expedient 
està complet, l’Entitat Metropolitana que és qui aprova les tarifes, no se n’oblidi, 
l’Ajuntament de Sant Cugat ni cap Ajuntament aprova les tarifes, les aprova l’Entitat i 
no tenen l’obligació ni tan sols de comunicar-les, per tant, són ells que han aprovat i 
som nosaltres qui hem fet una feina molt, i molt, i molt, i molt complicada i els hem 
anat a dir que aquelles tarifes que havien anat aprovant no estaven bé. Ells ho han 
valorat, ho han valorat amb SOREA, els seus serveis jurídics ens han donat la raó, 
l’informe que ens han remès a l’Ajuntament és prou clar en aquest sentit i 
específicament l’acord que va adoptar l’altre dia, l’expedient està complet i escolti’m 
no estem parlant de pagar 15 milions d’euros, és que estem parlant que ens paguen 
15 milions d’euros la companyia d’aigües a l’Ajuntament de Sant Cugat. Per tant, 
escolti’m això ho votarem aquest vespre. Si vol que sotmetem a votació la seva 
proposta de deixar-ho damunt de la taula doncs ho podem fer, però la proposta del 
nostre grup és votar-ho aquest vespre.  
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Deu 
ser que no m’he explicat bé. No estic qüestionant que sigui positiu que cobrem 15 
milions d’euros ni estic qüestionant que el Sr. Secretari no hagi fet un informe 
preceptiu. Perquè si fos preceptiu ja l’hauria fet. El que estic dient és que el nostre 
Grup demana a la Secretaria General la realització d’un informe en aquest sentit. Ho 
hem demanat ara si cal ja ho demanarem demà per escrit. Si no toca que es faci 
aquest informe o no s’ha de fer doncs escolti’m que no es faci, no passa res, que no 
estem qüestionant res. En qualsevol cas va ser l’Entitat Metropolitana la que es va 
adreçar a l’Ajuntament Sr. Alcalde. Si veu l’informe no va ser l’Ajuntament que es va 
adreçar a l’Entitat sinó l’Entitat a l’Ajuntament. Hi ha una sèrie d’interrogants. Vostè 
com molt bé ha dit el preu el fixa, però dintre el preu, què hi ha dintre del preu? Jo puc 
fixar 0,56 i puc entrar dins d’aquest preu per exemple part del fons de reversió. 
Aquest és el dubte. Hi ha una sèrie de dubtes, que no estem qüestionant res, que no 
és el moment i no estem parlant del pressupost anterior, per tant, el to és diferent Sr. 
Alcalde. Tenim una sèrie de dubtes, per això ho demanàvem. En vistes del que vostè 
comenta no ens queda més remei que abstenir-nos i intentar trobar la informació per 
un altre costat, esperem des de la casa. Tenim els plecs de condicions i evidentment 
els informes de Secretaria i parlar amb l’Entitat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     17 (CiU, ERC i regidor Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       7 (PSC, ICV-EUiA i PP) 
 
Serveis Interns i Innovació 
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 23.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE COMPATIBILITAT A UN FUNCIONARI 
EVENTUAL D’AQUEST AJUNTAMENT. 
 
 Vista la petició de compatibilitat presentada pel funcionari eventual d’aquest 
Ajuntament, senyor Carles Vivas Urieta, entre la seva activitat municipal de Director 
de l’Àmbit d’Economia i Planificació Estratègica, i la de professor associat universitari. 
 
 Vist que el senyor Vivas ha compatibilitzat, des de l’any 2000 i durant diversos 
exercicis, la seva activitat de Director de l’Àmbit amb la de professor universitari i que 
han variat les circumstàncies relatives a la seva activitat docent. 
 
 Atès allò que disposa l’article 4.2) de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en relació amb els articles 5 i 6, del mateix cos legal, i articles 327, 328, 
següents i concordants del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, es proposa al Ple d’aquest 
Ajuntament l'adopció dels següents acords, 
  
 1r.- AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel senyor Carles Vivas Urieta, 
entre la seva activitat municipal de Director de l’Àmbit d’Economia i Planificació 
Estratègica, i la seva activitat docent com a  professor associat universitari,  a temps 
parcial,  de conformitat amb el que estableix l’article 4.2 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, en relació amb els articles 5 i 6, del mateix cos legal, i articles 327, 328, 
següents i concordants del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. En tot cas, la present 
autorització pot deixar-se sense efecte per variació de les circumstàncies relatives als 
llocs de treball, així com per modificació del règim d’incompatibilitats o per interès 
públic, i, en tot cas, perdrà vigència en cas de canvi de lloc de treball. 
 
 2n.- TRASLLADAR aquest acord a la persona interessada i a l’Àmbit de 
Serveis Interns i Innovació, als efectes oportuns. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ: Portem 
avui al Ple autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos Vivas i Urieta, entre la 
seva activitat municipal de Director de l’Àmbit d’Economia i Planificació Estratègica i 
la seva activitat docent com a professor associat universitari a temps parcial, de 
conformitat amb el que estableix la Llei d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En la 
línia que sempre fem en temes d’aquest tipus nosaltres ens abstindrem, no sense 
felicitar a la persona que ho sol·licita. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:    17 (CiU, ERC i regidor Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:  0 
Abstencions:      7 (PSC, ICV-EUiA i PP) 
 
MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT 
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 24.- PROPOSTA D’ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA I CIRCULACIÓ D’ANIMALS D’ACOLLIMENT 
DOMÈSTIC A SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 
 Atès l’informe emès per la Comissió Tècnica per a la modificació de 
l’Ordenança municipal sobre la tinença i circulació d’animals d’acolliment domèstic a 
Sant Cugat del Vallès, de data 30 de novembre de 2009, i l’informe  emès pel Servei 
Tècnic de l’Àmbit de Medi Ambient de data 30 d’octubre de 2009, amb la necessitat 
d’adequar alguns dels seus articles a les necessitats actuals dels ciutadans, i per la 
creació d’una Comissió Tècnica creada per dur a terme aquestes modificacions i el 
seu contingut.  
 
 Atès que les modificacions consisteixen en: 
 
a) Eliminar el lliurament de la xapa censal al propietari del gos sense eliminar el 

registre censal. 
b) Regular noves temàtiques no existents quan es va redactar l’Ordenança de l’any 

2000 (colònies de gats, nous espais d’esbarjo per a gossos, etc). 
c) Actualització de la normativa sectorial autonòmica a què fan referència diversos 

articles de l’Ordenança.  
d) Actualització del període per recuperar l’animal perdut o abandonat i la prohibició 

de sacrificar els animals llevat de raons humanitàries (Decret legislatiu 2/2008, 
article 11.2). 

e) Actualització de la quantia de les sancions econòmiques. 
f) Ampliar el règim sancionador aclarint la delegació de competències per les 

diferents tipus de faltes (lleus, greus i molt greus). 
 
 Atès que s’ha donat compliment al que estableix l’article 62, següents i 
concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
 
 Es proposa al Ple Municipal l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
 Primer.- APROVAR inicialment les modificacions de l’Ordenança municipal 
sobre la tinença i circulació d’animals d’acolliment domèstic a Sant Cugat del Vallès, 
de conformitat amb el que estableix la normativa que és d’aplicació, i que es cita en la 
present proposta, en els termes que figuren en l’informe tècnic incorporat a 
l’expedient, i segons el redactat que s’adjunta com a annex inseparable. 
 
 Segon.- SOTMETRE  l’expedient a informació pública durant un termini de 30 
dies a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci corresponent en el 
BOPB, de conformitat amb el que disposa l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 4 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
 Tercer.- DISPOSAR que les modificacions de l’Ordenança municipal sobre la 
tinença i circulació d’animals d’acolliment domèstic a Sant Cugat del Vallès, quedaran 
aprovades amb caràcter definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord en el 
supòsit que durant el període d’exposició pública de l’expedient no s’hagi presentat 
cap suggeriment o reclamació, tot procedint a la seva publicació en el BOPB als 
efectes de la seva entrada en vigor, de conformitat amb el que estableixen els articles 
65 i 72 de la Llei 7/1985, de 4 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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 . TINENT D’ALCALDE SRA. SUBIRÀ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CiU: Com diu el nom del punt proposem actualitzar i modificar l’Ordenança municipal 
sobre la tinència i circulació d’animals d’acolliment domèstic a Sant Cugat del Vallès. 
Són modificacions que en la major part doncs no són substancials però sí que era 
convenient modificar aquesta ordenança per fer-la adequada a la nova realitat que 
ens ocupa i a les noves mesures legislatives que estan vigents en aquests moments 
a Catalunya. Resumiré molt breument quines són les principals modificacions que es 
fan. En primer lloc s’elimina el lliurament de la xapa censal al propietari del gos sense 
eliminar el registre censal. En aquests moments hi ha altres mitjans per poder 
controlar el cens d’animals a la nostra ciutat. En segon lloc es regulen noves 
temàtiques no existents quan es va redactar l’ordenança de l’any 2000 com ara les 
colònies de gats o els nous espais d’esbarjo per a gossos que hi ha en aquests 
moments. En tercer lloc l’actualització de la normativa sectorial autonòmica a que fan 
referència diversos articles de l’ordenança. L’Actualització també del període per a 
recuperar l’animal perdut o abandonat i la prohibició de sacrificar els animals llevat de 
raons humanitàries d’acord amb el Decret Legislatiu 2/2008, en el seu article 11.2), 
l’actualització de la quantia de les sancions econòmiques i s’amplia també el règim 
sancionador aclarint la delegació de competències pels diferents tipus de faltes, 
siguin lleus, greus i molt greus. Per tant, doncs acordem aprovar inicialment aquestes 
modificacions de l’ordenança municipal sobre la tinència i circulació d’animals 
d’acolliment domèstic a Sant Cugat. Es sotmet aquest expedient a informació pública 
durant un termini de 30 dies i en el cas que no hi hagi al·legacions doncs proposem 
que s’aprovi definitivament. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: L’any 2005 la 
nostra ciutat es va declarar ciutat antitaurina i això avui és un fet que crec que és bo 
remarcar-ho i després d’aquest fet doncs hi ha hagut diferents iniciatives a la nostra 
ciutat i diferents campanyes doncs que han anat en favor dels animals i aquesta és 
una tradició que la nostra ciutat s’hi està arrelant. En aquestes noves ordenances ens 
agraden i avanço que donarem suport perquè es recullen entre d’altres coses i es 
regulen temes dels quals nosaltres hem anat donant-hi força que són les colònies de 
gats i la situació dels animals abandonats de la nostra ciutat. Això sí que els 
demanaríem i els hi demanarem molt breument que en el desenvolupament d’aquesta 
ordenança doncs vostès intentessin trobar espais de diàleg amb les entitats i les 
persones que es dediquen a la cura dels animals a la nostra ciutat, amb les entitats 
animalistes, per tal de buscar aquests llocs de treball i sobretot d’encontre, perquè 
d’alguna manera aquesta ordenança signifiqui també la concòrdia dins del sector 
animalista de la nostra ciutat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 
membres electius presents). 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 25.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 
FOMENT ÚS RESPONSABLE DE LA BICICLETA: El 15 de juny de 2009 vam 
aprovar una Declaració Institucional pel foment de l’ús responsable de la bicicleta 
com a mitjà de transport urbà. Va ser impulsada pel nostre grup, reflexionada i 
presentada pel PSC, Iniciativa i Esquerra i un cop negociada va esdevenir 
institucional. Va ser una bona notícia per la ciutat que fos institucional. No fem 
mocions per estètica, les fem amb total convenciment que són necessàries per la 
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ciutat; aquesta moció buscava donar una resposta a una situació incòmoda del dia a 
dia a Sant Cugat, era una moció que apostava per un ús responsable de la bicicleta ja 
que a més a més de lúdic i esportiu cada cop és més un medi de transport econòmic i 
sostenible que a més a més pensem que cal fomentar. 
 
Demanàvem i tots vam estar d’acord que calia sensibilitzar a la ciutadania per a un ús 
responsable, i a més a més calia facilitar aquest transport. Calia una major harmonia 
entre vianants i els diferents mitjans de transport per la seguretat de tothom. Era una 
moció a favor de tothom i el que hem vist aquests dies és que la preocupació segueix 
sent d’actualitat, en sentim parlar del tema, el Síndic de la ciutat ha posat el tema 
damunt la taula, les associacions relacionades amb l’ús de la bicicleta també, 
l’ajuntament també s’ha posicionat. Recordo el primer punt que vam aprovar que era 
“Impulsar una nova campanya de sensibilització ciutadana en la que tot valorant 
positivament el creixement de l’ús de la bicicleta com a transport urbà s’assenyali la 
necessitat de respectar les normes de circulació a les vies urbanes, prioritzant l’ús 
dels carrils bici i s’insisteixi en les normes de comportament quan els ciclistes han de 
compartir amb els vianants l’ús de voreres o passeigs de la ciutat. Aquesta campanya 
s’ha de realitzar comptant amb l’opinió i participació de les entitats de la bicicleta de la 
ciutat.” Els altres punts, un depèn dels pressupostos i penso que ja a part 
d’augmentar el carril bici els altres punts tenen un caire diferent, penso, però el meu 
prec en concret és si hi hagut algun avançament i si no demano que s’acompleixi 
aquest primer punt de la moció perquè realment és un problema que segueix existint. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT 
(RESPOSTA):  
 
FOMENT ÚS RESPONSABLE DE LA BICICLETA: Després d’aquesta moció va 
haver-hi la setmana de la mobilitat sostenible i segura que vostè sap que realitzem 
cada any el mes de setembre i que precisament mirem que faci molt d’èmfasi en l’ús 
cívic de la bicicleta, promoure el seu ús però promoure’l de manera cívica. Durant una 
setmana llarga, aproximadament 10 dies, es fa esment i es reforcen totes les accions 
que tenen a veure amb l’ús de la bicicleta en l’espai públic. És cert que la 
convivència, com vam comentar ja en el seu moment en la moció i jo també he 
comentat aquests dies als mitjans, entre els ciclistes i sobretot els vianants a vegades 
és complicada i per tant també nosaltres hem traslladat ja fa temps, fins i tot abans de 
les declaracions del Síndic, que dins del marc també del Pla de Mobilitat que està 
analitzant precisament tots el modus de transport de la ciutat, no només la bicicleta 
sinó també l’autobús, la presència de possibles carrils específics també per 
autobusos, etc., doncs mirem de veure quines són les mesures que hem de prendre. 
Coneixem que hi ha alguna iniciativa per part d’alguna ciutat, jo només en conec una, 
me la recordaven l’altre dia a la Ràdio, en l’Estat espanyol on es va prohibir que les 
bicicletes circulessin per zones de vianants, és un fet força estricte i hauríem de veure 
si realment ha de ser per tot arreu o per a aquells espais on realment es produeixen 
saturacions de gent important o en moments determinats de la ciutat. Entenem que 
aquest és un tema que l’hem de treballar, les associacions de bicicletes o de ciclistes 
amb les que tenim un contacte molt continuat també estan per la labor de parlar-ne i 
per tant crec que és aquesta la línia que hem de seguir, de treballar-ho per tal 
d’arribar a una bona convivència. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:  
 
POSSIBLE RELACIÓ ENTRE CDC I UNA ONG: Existeix alguna relació de 
col·laboració entre Convergència Democràtica de Catalunya i l’ONG Transparència 
Internacional? a l’Estat espanyol, que com recordarà és l’organització que ens ha 
atorgat el premi de transparència. 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.12.2009                    pàg. 88 

 
ESBORRANY ACTA 

REBUIG SEU CONFERÈNCIA “PERSONAL DEMOCRACY FORUM”: Aquests dies 
s’ha realitzat la conferència europea Personal Democracy Forum on s’han debatut 
noves formes de participació i democràcia. Ha corregut un rumor que l’organització 
d’aquest event que s’havia posat sobre la taula aquí a Sant Cugat i que això ha estat 
rebutjat, ens poden clarificar aquestes hipòtesis o rebutjar-les? 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY 
(RESPOSTA): 
 
POSSIBLE RELACIÓ ENTRE CDC I UNA ONG: Ara el torn aquest ja l’espero per 
veure per on sortirà, però avui s’ha superat. Relació Convergència amb la Fundació 
Transparència Internacional? No n’hi cap, deixem-ho així, a part de la sorpresa de la 
pregunta.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
REBUIG SEU CONFERÈNCIA “PERSONAL DEMOCRACY FORUM”: Pel que fa a 
aquesta qüestió no li puc respondre molt exactament però pel que m’expliquen és un 
event que va tenir lloc a Barcelona a la Torre Agbar, que havia d’anar l’Alcalde de 
Barcelona a inaugurar-ho i a fer la cloenda, amb uns espònsors de luxe i amb una 
aportació pública molt important, per tant dubto que Sant Cugat del Vallès per molt 
que volgués estigués en condicions de competir amb una oferta d’aquesta mena. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Quería aprovechar este 
momento para desear una feliz Navidad y un próspero 2010 a todos los presentes y 
al resto de ciudadanos de Sant Cugat. Un abrazo a todos.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies Sr. Vázquez-Dodero, ara tindrem 
ocasió d’abraçar-lo tots a vostè.  
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, 
planteja en ordre successiu les següents qüestions: 
 
CONSULTA POPULAR 13 DE DESEMBRE: Sr. Alcalde tots tenim present la 
consulta popular sobre la sobirania de Catalunya realitzada el passat 13 de desembre 
a diferents municipis de Catalunya. Entre ells, Sant Cugat del Vallès i organitzada per 
diferents entitats ciutadanes. Creiem que com a notícia mereix un tracte informatiu 
com el que qualsevol altra activitat es realitzi a la nostra ciutat i com a tal s’ha de 
tractar. Ara bé, el seguiment que s’ha fet d’aquest fet des del mitjà de comunicació 
públic a la nostra ciutat cugat.cat el considerem excessiu i sobredimensionat amb la 
realitat de la consulta i els seus efectes. Sobta, per cert, que amb un seguiment tant 
acurat i extens de tota la informació relativa a la consulta abans, durant i després de 
la mateixa s’escapi potser el fet més noticiable de la consulta: la votació per avançat 
del Sr. Alcalde. És una llàstima que se’ns privi a tots els santcugatencs de veure la 
imatge del nostre Alcalde exercint el seu vot a favor de la independència de 
Catalunya. Creiem sincerament, Sr. Recoder, que ja va sent hora de sortir de l’armari 
i dir a tots els santcugatencs obertament i sense complexes, sense amagar-se quins 
són els seus pensaments ideològics respecte la independència de Catalunya. Sr. 
Recoder, sincerament dóna l’efecte que per una banda es mostra el seu costat més 
radical, que es podria semblar a un Maulet amb corbata i d’una altra s’amaga i potser 
s’avergonyeix i tot. Sobta igualment, Sr. Recoder, que des de cugat.cat es faci el 
seguiment especial d’un noi que ha aparegut a aquest mitjà com un dels símbols del 
13-D per haver expressament vingut a votar des dels Estats Units on està estudiant i 
gràcies a una col·lecta popular ha vingut fins aquí. I m’aturo aquí per ser prudent. Així 
mateix, Sr. Recoder, ens crida l’atenció que el dissabte dia 12 de desembre s’obrís 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana i que aquesta estigués oberta per expedir certificats 
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d’empadronament, quan els altres dissabtes de l’any aquesta oficina es troba 
tancada. Evidentment, l’explicació és clara: l’Ajuntament de Sant Cugat va disposar 
de l’OAC al servei de les entitats que organitzaven la consulta tal i com quedava 
reflectit a la seva pàgina web. Òbviament que el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya prohibia expressament donar suport logístic o material a les consultes. Així 
doncs, per tot el que li he exposat anteriorment, necessitem que si us plau ens facilitin 
les següents dades: respecte a cugat.cat, nombre de persones que treballen 
habitualment en un diumenge qualsevol; segon, nombre de persones que varen 
treballar el diumenge 13 de desembre a cugat.cat desglossant el nombre d’hores 
treballades aquell dia, cost de les hores extraordinàries treballades a cugat.cat el dia 
13 de desembre; quart, per quins motius es van obviar els imatges del Sr. Alcaldes 
votant en la consulta popular; i respecte a l’OAC, quin és el motiu pel qual l’OAC es 
va obrir el dissabte dia 12 de desembre, qui va donar l’ordre d’obrir l’OAC el dia 12 de 
desembre, quantes persones van treballar a l’OAC el dia 12 de desembre i quantes 
hores van treballar i quin és el cost d’aquestes hores. Gràcies. Després tinc una altra 
pregunta. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Faci-la, faci-la a continuació. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, 
continua el plantejament de les qüestions: 
 
SOREA I DEVOLUCIÓ 15 MILIONS: Després era simplement referent a tot això que 
avui en el Ple s’ha estat parlant de SOREA, era anunciar que per part del Partit 
Popular, en el supòsit de que el Servei Jurídic ens indiqués que es tingués que 
retornar cap a la ciutadania aquests 15 milions d’euros que SOREA ens retorna cap a 
Sant Cugat obriríem una oficina d’atenció per a que tots els ciutadans de Sant Cugat 
que ho consideressin oportú els hi podríem tramitar els seus recursos pertinents. I a 
la vegada desitjar un Bon Nadal a tots els santcugatencs. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): Igualment Sra. Rodríguez. 
Escolti’m de les primeres qüestions que plantejava li respondrem allò que podrem. 
 
CONSULTA POPULAR 13 DE DESEMBRE: Miri, per què cugat.cat va donar la 
cobertura que va donar? Perquè van enviar no sé quants reporters. Tot això escolti’m, 
miri, jo no ho sé. Ni jo ni cap dels que estem a la banda de l’equip de govern. Sap per 
què? Perquè cugat.cat treballa amb criteris periodístics. Cugat.cat no rep instruccions 
de cap polític. Potser això li costa d’entendre-ho però escolti és una emissora que 
funciona d’una forma absolutament plural i suposo que vostè n’és testimoni perquè 
m’imagino que se sent ben reflectida amb totes les coses que fa vostè i el seu partit 
polític, i és una emissora que treballa amb uns criteris que són els que es fixen ells 
mateixos. Allò del noi aquest que va sortir, jo no sé si va sortir a cugat.cat, el que sí 
que recordo és que al Telenotícies va ser la primera notícia, no cugat.cat, 
Telenotícies. No sé si també reben instruccions de treure aquest noi, però va sortir al 
Telenotícies. 
 
I després, amb el tema de l’OAC, el que li puc dir és que aquest dissabte al matí vaig 
venir aquí a l’Ajuntament, tenia un casament, de fet el tenia a la Plaça Barcelona, 
però vaig venir a recollir aquí els papers i com cada dissabte que vinc aquí al matí 
vaig saludar als gestors de l’OAC que estaven treballant. Els dissabtes al matí l’OAC 
està oberta. És un noi que sempre està en el seu lloc, no sé exactament què fa els 
dissabtes al matí, però està aquí. 
 
Les altres qüestions doncs prego als responsables polítics, el Sr. Puigneró 
bàsicament que en prengui nota i li podrà donar resposta. Molt breument Sra. 
Rodríguez, si us plau. 
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 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sr. 
Alcalde, l’OAC els dissabtes al matí tan sols està obert per qüestió de Registre, per 
presentació de documentació per registre. Això no dit per mi sinó parlat i preguntat i 
segons informació del 010 de Sant Cugat. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA, planteja 
en ordre successiu les següents qüestions: 
 
COTXES ABANDONATS PASSEIG JOSEP IBÁÑEZ OLUCHA/PLAÇA DE 
L’ESTACIÓ: Bé jo voldria parlar de dos temes. Un, el primer, és el que és la 
cantonada del Passeig Josep Ibáñez Olucha, de Mira-sol, amb confluència amb la 
Plaça de l’Estació, s’està creant com un -virtualment o realment- cementiri de cotxes. 
En aquest moment si no me’n recordo malament hi ha 3 o 4 cotxes que porten mesos 
i mesos abandonats allí. En dues ocasions se’ls ha posat aquella enganxina 
conforme s’avisa que es retiraran. Ara ja no estan ni aquelles enganxines. Aleshores 
la meva pregunta era saber exactament com està aquest tema, quin procediment hi 
ha, etc. desconec si a la resta del municipi passa el mateix però crec que seria un 
tema a estudiar. 
 
CONTAMINACIÓ PER OBRES CARRER VALLÈS: En segon lloc, la segona 
pregunta és que a mitjans d’octubre d’aquest any un ciutadà em va demanar 
informació o millor dit em va denunciar que les obres del carrer Vallès, i ho cito 
textualment diu: “Vaig protestar per la contaminació que s’origina quan les brigades 
d’obres municipals tallen en sec els materials que utilitzen les voreres i carrers 
aixecant polsegueres que en part van a parar als pulmons dels vianants i evidentment 
dels mateixos treballadors quedant emplaçats en els alvèols del pulmó durant la seva 
existència”. Em vaig adreçar a Serveis Urbans el dia 26 d’octubre a les 18:33 
demanant si aquesta informació era certa o no, simplement això, perquè jo com a 
regidor tinc l’obligació de donar una resposta a un ciutadà que se m’adreça. Avui ja 
un cop passats 55 dies no tinc resposta, aleshores la meva pregunta és saber en 
aquest moment com està aquest tema.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé la primera qüestió en pren nota el Sr. 
Martorell i la segona qüestió li respondrà la Sra. Paraira.  
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. PARAIRA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CiU (RESPOSTA): 
 
CONTAMINACIÓ PER OBRES CARRER VALLÈS: Sí, Sr. Massanés, no li he 
contestat encara, perquè encara no tinc la resposta. D’aquesta qüestió que diu no 
estem fent la consulta és perquè no en teníem notícia. Sí, sí, notícia de la pregunta sí, 
però notícia de la qüestió tècnica en concret no ho sabíem. Tan bon punt pugui ja li 
respondré.  
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
 
CONTAMINACIÓ PER OBRES CARRER VALLÈS: Bé, jo li demano Sra. Paraira que 
donat que aquí pot haver-hi -no dic que hi hagi- un risc laboral pels treballadors i pels 
vianants o la gent que ho utilitza, o que viu a aquests carrers, s’esbrini això amb la 
màxima celeritat possible.  
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
 
REITERACIÓ SOL·LICITUD INFORMACIÓ PLANTEJADA EN EL PLE DE 
NOVEMBRE: Només he agafat la paraula per l’hora què és però és que en l’últim Ple 
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varem quedar que em respondria vostè mateix amb una consideració que li vaig fer i 
vaig demanar-li la seva empara perquè una cosa que té a veure amb el pressupost 
que s’ha aprovat avui i que no ens van aprovar l’any passat. Vostè em va dir, li 
llegeixo les darreres frases de la seva intervenció final: “Jo el que li puc dir és que jo 
tinc ara coneixement directe del seu prec o de la seva queixa i m’en 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.” Això és el que em va dir vostè en l’anterior Ple i m’agradaria un 
mes després, no tinc resposta per part seva, si me la pot donar o m’espero a l’any 
que ve. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
REITERACIÓ SOL·LICITUD INFORMACIÓ PLANTEJADA EN EL PLE DE 
NOVEMBRE: Escolti, el que li puc dir és que el compromís s’ha fet efectiu i per tant, 
suposo que s’està referint al compliment d’uns acords pressupostaris amb el seu 
Grup, és així, no?. Doncs escolti, el dia següent varem posar fil a l’agulla i aquests 
temes estan en marxa. Li comunicaré espero després de Festes, no sé exactament 
com i quan ho resoldrem, però s’han donat les passes necessàries per a poder donar 
solució a dues qüestions que quedaven pendents. Em sembla que una era el tema de 
l’autobús i l’altre era el d’iniciar un sector d’urbanització. Aquests dos temes estan en 
marxa, d’acord? Però ja li comentaré amb més concreció. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
 
REITERACIÓ SOL·LICITUD INFORMACIÓ PLANTEJADA EN EL PLE DE 
NOVEMBRE: Era una pregunta, o sigui, de l’acord del pressupost em referia al 
Consell de Districte de la Floresta i per tant, eren aquests dos temes, no és que els 
altres temes de l’acord s’hagin fet, perquè hi ha altres acords que no s’han tirat 
endavant com he dit abans en la meva intervenció. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
REITERACIÓ SOL·LICITUD INFORMACIÓ PLANTEJADA EN EL PLE DE 
NOVEMBRE: D’això no en sóc conscient. El que sí que li puc dir és que vaig 
demanar l’acord, ens el varem repassar entre vàries persones i els dos acords 
incomplerts que varem detectar són aquests, no en varem detectar altres, però estem 
oberts a comentar-ho amb vostè, no ara, no ara a les dotze de la nit perquè no toca. 
Si vol després ho podrem fer, d’acord? 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 23,58 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


