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Srs. Assistents: 
 
Presidència: 
LL. RECODER I MIRALLES 
 
Tts. d'Alcalde: 
J. RECASENS I GUINOT 
M. CONESA I PAGÈS 
J. JOLY I LENA 
M. SUBIRÀ I ROCA 
C. PARAIRA I BESER 
C. FORTUNY I CAMARENA 
X. ESCURA I DALMAU 
 
Regidors: 
X. MARTORELL I VILLALOBOS 
J. PUIGNERÓ I FERRER  
J. ROMERO I TEJERO 
E. SALAT I LLORENTE 
S. PELLICER I LÓPEZ 
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 
J. CALDERÓN I ORTEGA 
B. RODRÍGUEZ I CALLAO 
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 onze 
hores i trenta-quatre minuts del dia 
catorze de gener de dos mil deu, 
es reuneix en sessió extraordinària 
el Ple municipal sota la 
Presidència de l'Il·lm. Sr. Alcalde, 
Lluís Recoder i Miralles, i amb 
l'assistència dels Regidors 
relacionats al marge, així com del 
Secretari General i de l’Interventor, 
havent estat excusada les 
absències dels regidors Sr. 
Amador i Sr. Vázquez-Dodero. 
 

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

 
DESPATX D’OFICI 
 
 1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA. 
 
 - RATIFICAR el caràcter urgent de la convocatòria en els termes previstos per 
l’art. 46.2.b) de la Llei Estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  EXTRAORDINARI  14.01.10                    pàg. 2 
 
 

 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 23 membres electius 
presents). 
 
TERRITORI 
 
 2.- PROPOSTA DE PARTICIPACIÓ EN TRÀMIT D’AUDIÈNCIA DEL 
DECRET DE DECLARACIÓ DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE 
COLLSEROLA. (EXP. NÚM. UP00/10/02 – X/10/476). 
 
 Atès que en data 2 de desembre de 2009 es va inserir anunci d’informació 
pública en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb conseqüent obertura de 
consulta pública del Projecte de Decret de declaració del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i de les Reserves Naturals Parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can 
Balasc, promogut per la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, pel qual es sotmet a informació i 
participació públiques l’esmentat projecte per termini de 45 dies naturals. 
 
 Atès l’escrit tramès per la Direcció General del Medi Natural, recepcionat en 
data 4 de desembre de 2009, notificant l’obertura de la preceptiva audiència als ens 
locals amb territoris inclosos en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, per 
termini de 45 dies naturals, a comptar des de la rebuda d’aquell escrit. 
 
 Considerant el que determina l’article 27.2 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, 
d’espais naturals, i Decret 328/1992, de 14 de desembre, que declara la Serra de 
Collserola espai d’interès natural, és per la qual cosa es formula la següent proposta 
d’acords: 
 
 1r.- ACUSAR REBUDA de l’escrit de la Direcció General de Medi Natural del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, pel qual es 
notifica l’obertura de la preceptiva audiència als ens locals amb territoris inclosos en 
l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, del Projecte de Decret de 
declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les Reserves Naturals 
Parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc. 
 
 2n.- ACORDAR la participació municipal, dins el tràmit d’audiència en el 
Projecte de Decret de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les 
Reserves Naturals Parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc, promogut 
per la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, considerant que el municipi de Sant Cugat 
del Vallès té una important superfície inclosa dins l’àmbit del Parc de Collserola. 
 
 3r.- APROVAR, en els seus propis termes, contingut i abast, els informes 
tècnics emesos per part dels tècnics municipals, relatius al Projecte de Decret de 
declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les Reserves Naturals 
Parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc, publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya en data 2 de desembre de 2009. 
 
 4t.- FORMULAR al·legacions al Projecte de Decret de declaració del Parc 
Natural de la Serra de Collserola i de les Reserves Naturals Parcials de la Font Groga 
i de la Rierada-Can Balasc, dins el termini d’audiència al que s’ha sotmès l’expedient, 
amb la motivació específica dels informes emesos, incorporats a la proposta, d’acord 
amb el que determina l’article 89.5) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
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Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i que 
afecta als següents àmbits territorials: 
 
4.1.- Can Montmany. 
4.2.- Sector de Mas Fortuny. 
4.3.- Equipament de Can Barba-Mas Gener. 
4.4.- Equipament d’Aspanies a la Floresta. 
4.5.- Sector Turó d’en Lluch. 
       4.5.1. Casa de les Bruixes. 
       4.5.2. Pas del Turó d’en Lluch. 
4.6.- La Floresta i Can Cortés. 
4.7.- Sector de Can Borrull. 
4.8.- Sector de Can Calopa. 
4.9.- Vial de cornisa. 
4.10.- Patrimoni arqueològic, arquitectònic i monuments històrics, incorporant la 
relació del patrimoni arquitectònic que s’adjunta a l’informe del Museu de Sant Cugat 
de data 22 de desembre de 2009. 
 
 5è.- SOL·LICITAR a la Direcció General del Medi Natural del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la incorporació de les 
presents al·legacions de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en la redacció 
definitiva del Projecte de Decret de declaració del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i de les Reserves Naturals Parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can 
Balasc, amb sol·licitud d’incorporar a la documentació planimètrica i escrita, 
respectivament, el contingut de les al·legacions referides al punt quart anterior, que 
en tractar-se de concrecions, precisions i complementacions del projecte de parc 
natural no afecten de forma substancial al mateix. 
 
 6è.- TRAMETRE certificació del present acord a la Direcció General del Medi 
Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 
als efectes procedents. 
 
 7è.- NOTIFICAR el present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, tota vegada que algunes de les al·legacions que formula l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès afecten a sectors situats dins el territori d’aquest ens local. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ: Atès que en data 2 de desembre de 2009 es va fer públic l’anunci 
d’informació pública amb la conseqüent obertura de consulta del projecte de decret 
de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals 
parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc promogut per la Direcció 
General de Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya pel qual es sotmet a informació i participació pública aquest 
projecte per termini de 45 dies naturals. 
 
 L’Ajuntament de Sant Cugat fa les següents al·legacions. En primer lloc i abans 
d’entrar en cadascuna de les al·legacions que es fan, considerar que el Parc de 
Collserola -com tots vostès saben- és el patrimoni natural més important de la nostra 
ciutat, amb 2.112 Ha. reconegudes pel projecte de decret del Parc Natural som el 
municipi amb més presència al Parc i també el que més hectàrees aporta respecte a 
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la delimitació anterior, concretament s’aporten 247,23 Ha. més, fet que suposa que 
una quarta part del territori de Sant Cugat, concretament un 25,6% es troba en el 
nostre terme municipal, una quarta part del Parc de Collserola és de Sant Cugat. Des 
de l’Ajuntament de Sant Cugat i repetidament també en aquest Ple s’ha anat 
demanant una major protecció d’aquest espai, també la seva ampliació, a fi de 
conservar aquest indret en les millors condicions i que en puguin gaudir les futures 
generacions de la mateixa manera que ho fem nosaltres. En aquests moments amb 
aquesta declaració de Parc Natural o amb aquest projecte de decret estem un pas 
més a prop d’aconseguir-ho i per això ens en congratulem i presentem tenint en 
compte les converses que hem tingut fins ara com ajuntament amb el Departament 
de Medi Ambient on s’han estat negociant tota una sèrie d’elements, molts dels quals 
han estat recollits en el projecte de decret i la seva majoria als sectors més principals 
o més importants entenem que ja queden recollits en el Parc i per tant informem 
favorablement d’aquesta proposta de decret però en canvi sí que entenem que hi ha 
tota una sèrie d’ajustos i d’elements que convindria incorporar a aquesta proposta de 
decret. Concretament les al·legacions que fem es poden dividir en diferents blocs, en 
el primer punt parlaríem dels espais de regulació especials previstos en el projecte, 
en els que entenem que caldria incloure els següents àmbits: l’equipament de Can 
Montmany; l’àmbit de Mas Fortuny entenent que hi ha una presència significativa 
d’habitatges que mereixen una regulació especial que en aquest cas tenen una 
continuïtat amb la trama també de Can Castellví situada a Barcelona i configura un 
espai amb una presència significativa d’habitatges que convé regular de manera 
especial; l’equipament de Can Barba-Mas Gener; l’equipament d’Aspanies a la 
Floresta; en segon lloc en l’àmbit del Turó d’en Lluch caldria excloure del límit del 
Parc Natural l’edificació catalogada coneguda com la Casa de les Bruixes que està 
qualificada com a sòl urbà així com la vialitat adjacent que li dóna accés per tal 
d’establir un límit clar amb la carretera de l’Arrabassada amb la trama urbana, en 
aquest cas les al·legacions que podríem dir que van de la 2 a la 6 es tractaria 
sobretot de fer ajustos sobre zones en alguns casos de sòl urbà que han quedat 
incorporades al Parc i en canvi altres zones en clau forestal per exemple que han 
quedat excloses del parc, en aquest cas la valoració que en fem és més aviat d’un 
oblit o d’una sèrie d’ajustaments que en el moment de treure a informació pública al 
parc no es van acabar de considerar i que són ajustos que precisament tenen tot el 
sentit que es facin dins del tràmit d’informació pública i de presentació d’al·legacions 
per part dels ajuntaments. Com deia un d’aquests ajustos correspon a l’àmbit del Turó 
d’en Lluch, un altre als sectors de la Floresta i Can Cortés, un tercer faria referència a 
la Floresta en diversos punts on s’incorporen sòls urbans qualificats de zona 
d’ordenació en edificació aïllada, subzona unifamiliar, amb clau 20a, i en canvi se 
n’exclouen d’altres, com comentava fa un moment de qualificats de parc forestal que 
entenem que han d’anar dins. També caldria ajustar el límit del parc al sector de Can 
Cortés, amb el mateix criteri dels elements que acabo de considerar i en últim cas, en 
el cas del sector de Can Borrull, s’incorporen unes porcions de parcel·la qualificades 
de verd privat que també entenem que han de quedar excloses del Parc Natural. 
 
 Una al·legació en un altre sentit és la número 7 on afirmem que caldria incloure 
a la proposta del Parc un espai de connectivitat entre l’àmbit de Can Calopa i la resta 
d’espai protegit al sud del Puigpedrós de l’Ubach per fomentar la connectivitat de la 
Serra de Collserola amb la plana del Vallès, en aquest cas s’ha produït un fet i és que 
en una primera proposta, l’any 2008, de delimitació del Parc, s’incloïa un tram 
important de l’AP-7 dins del Parc, en la proposta de decret aquest tram –amb bon 
criteri- ha quedat exclòs però en canvi no s’ha previst cap espai de connexió entre les 
dues bandes d’aquesta infraestructura i entenem que malgrat que hi ha torrents on 
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també deixem clar en l’al·legació que poden ser susceptibles d’inclusió en el parc, 
n’hi ha un de concret, que és el que nosaltres proposem que s’incorpori plenament, 
que reuneix totes les condicions de connectivitat per tal que quedi protegit dins del 
Parc, concretament demanem que s’inclogui al parc el sistema hidrològic de la riera 
de Can Badal o Nunell com a element connector. 
 
 Finalment també una inclusió que considerem important és que caldria ajustar 
el límit del parc natural al sud de l’àmbit del Turó d’en Lluch en la trama urbana 
incloent l’antiga reserva de vialitat del Vial de Cornisa que també entenem que per la 
necessitat de treure el parc natural no va quedar inclosa i en canvi és una peça 
important que ara mateix amb la desclassificació del Vial de Cornisa pot incorporar-se 
perfectament a l’àmbit del parc natural. 
 
 La número 9 fa referència al patrimoni cultural dins l’àmbit del parc, demanem 
que s’inclogui com a patrimoni arqueològic, arquitectònic i monuments històrics tots 
aquells elements que es troben en el catàleg de Sant Cugat així com el jaciment de 
Can Julià que no està inclòs en el catàleg però que entenem que també mereix 
aquest reconeixement. Tot i que la memòria subratlla la xarxa viària tradicional com 
aspecte interessant a considerar no inclou el llistat i demanem que s’estudiïn a fons 
els casos que afecten a Sant Cugat i que com a mínim s’han d’incloure el Camí de la 
Vall de Gausac, el Camí Reial de Muntanya i d’altres. En relació a la recuperació 
d’espais de conreu tradicionals ara abandonats, també es fa una relació d’aquells que 
considerem més interessants i que mereixen tenir un reconeixement especial. I 
finalment acabem aquest llista d’al·legacions amb dues al·legacions genèriques, una 
referent als equipaments, entenent que tots aquells equipaments inclosos al Parc 
però que no siguin reconeguts com a espais de regulació especial i d’acord amb l’art. 
5 del projecte de decret de delimitació del Parc Natural caldria garantir que el futur Pla 
Especial de Collserola permetrà el seu desenvolupament d’acord amb el planejament 
urbanístic. Finalment una darrera on demanem que s’exclogui del Parc Natural 
aquelles porcions de terreny ocupades per edificacions consolidades contigües a la 
trama urbana de les Planes, aquest és un afegit que fem a l’al·legació tal i com estava 
redactada en l’informe inicial a petició de diferents grups municipals, demanem que 
s’inclogui com deia les edificacions consolidades contigües a la trama urbana de les 
Planes, de les quals farem arribar una relació detallada i que malgrat el planejament 
urbanístic no la reconegui expressament resulti evident i constatable la seva 
existència i per tant desaconsellable la seva inclusió dins del Parc Natural, això en el 
benentès que no es proposa en cap cas l’alteració de la qualificació i classificació 
urbanístiques d’aquestes porcions de terreny. 
 
 Aquestes serien les al·legacions que presentem; amb aquesta proposta 
d’al·legacions que fa l’ajuntament es fa una aportació extra d’una hectàrea més dins 
del Parc, en el balanç de zones que s’exclouen i de zones que s’inclouen, és a dir 
que a banda de les 247 hectàrees que s’afegeixen de la delimitació prèvia del Parc de 
Collserola i que porta Sant Cugat en aquest cas hi hauria una nova hectàrea sens 
perjudici de les al·legacions d’altres entitats i particulars que puguin també suposar 
un increment de l’aportació del municipi de Sant Cugat en el Parc. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Des 
del Partit Popular podríem estar d’acord amb part de les al·legacions presentades per 
l’Ajuntament de Sant Cugat però ens fa una mica de tristor que dins d’aquestes 
al·legacions sembla que siguem regidors de mig territori, no s’han inclòs les de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada i recordem que som regidors també de Valldoreix. 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  EXTRAORDINARI  14.01.10                    pàg. 6 
 
 

 
 Des del Partit Popular considerem que el fet d’anar amb aquesta premura per 
haver de presentar aquestes al·legacions no justifica prou el fet que s’hagi de fer 
d’aquesta manera tan ràpida perquè considerem que a part d’aquestes al·legacions 
on s’intenta salvaguardar part dels habitatges que poden haver-hi dins del Parc de 
Collserola hem de recordar que hi ha altres propietaris que avui en dia amb aquestes 
aprovacions com Parc de Collserola quedarien excloses les seves propietats, 
quedarien com si fossin Parc Natural. 
 
 Des del Partit Popular ens abstindrem en aquest sentit avui en aquest Ple i el 
que considerem que el fet que s’hagi modificat tot el que és la delimitació del que és 
el Parc de Collserola en perjudici de Sant Cugat pensem que avui en dia el Parc de 
Collserola puja més amunt de la Ronda de Dalt cap a Sant Cugat, i ens hauríem de 
fer una reflexió cap els santcugatencs, és normal que nosaltres haguem de tenir 
l’urbanisme subjecte a un creixement perquè el que és el Parc de Collserola ens 
envaeix cap a la nostra ciutat? 
 
 Per últim m’agradaria sobretot salvaguardar i fer una reflexió en veu alta, 
pensem que el més normal hauria estat per part de la Generalitat de Catalunya el fet 
que si es declara Parc Natural que tots aquells propietaris que tenen finques o 
terrenys dins d’aquesta zona siguin prèviament indemnitzats i es declari totalment 
Parc Natural. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Aquesta 
intervenció serà bàsicament per defensar lo col·lectiu enfront de la intervenció 
anterior que ha estat bàsicament en defensa de lo privat. Primer de tot volem 
expressar la nostra satisfacció per la decisió del Govern de la Generalitat d’iniciar el 
passat 2 de desembre el procediment d’informació pública del projecte de decret de 
declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola. Lamentem, però, el llarg retard 
que ha patit el projecte si tenim en compte que el procés com a tal va començar 
formalment fa prop de 6 anys, encara que ja anys abans havia estat reivindicat per 
diferents entitats ecologistes i naturalistes que participaven en el Consell Consultiu de 
l’òrgan de gestió del Parc, el Consorci de Collserola. De l’any 2002 al 2003 en que 
Esquerra va formar part de l’executiva del Parc -mentre ostentava la tinença d’alcaldia 
de Medi Ambient d’aquest ajuntament- vam ser impulsors dins de l’òrgan de gestió 
del Parc de l’inici dels tràmits per la declaració de Collserola com a Parc Natural, 
sempre hem defensat la declaració de Parc Natural per a Collserola ja que entenem 
que comporta no només una major protecció per al Parc, especialment si tenim en 
compte la gran pressió que exerceixen sobre la Serra la ciutat de Barcelona i també 
altres municipis com el nostre, sinó també -tal i com es recull a la proposta- la 
incorporació de molts espais naturals que actualment figuraven fora del Parc de 
Collserola, augmentant així l’extensió del Parc i evitant la seva fragmentació, en 
aquest sentit cal destacar la incorporació d’espais naturals de Sant Cugat que no 
figuraven en el Pla especial actualment vigent, com són el Parc Rural de la Torre 
Negra, el Turó d’en Lluch, Can Montmany o Can Busquets, per citar-ne els més 
importants. Volem explicitar que des d’Esquerra sempre hem defensat la incorporació 
d’aquests espais al Parc tant per augmentar el seu nivell de protecció en alguns 
casos com per evitar la seva urbanització en d’altres. En relació a les al·legacions i 
vist l’informe tècnic estem d’acord amb la seva presentació ja que es tracta d’ajustar 
la proposta de la Generalitat a la realitat del nostre municipi en quant a la inclusió de 
diferents equipaments i nuclis d’habitatges com a espais de regulació especial. 
També estem d’acord en ajustar els límits del Parc en diferents espais de la trama 
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urbana de la Floresta i Can Cortés; així mateix veiem positiva la proposta de donar 
connectivitat a la Serra amb la plana del Vallès, la Via Verda, en l’àmbit de Can 
Calopa. En definitiva, celebrem la proposta de protecció integral de Collserola que 
contribueix a l’equilibri mediambiental de Sant Cugat i que permetrà a tots els 
santcugatencs gaudir d’aquest espai allunyant-lo de les amenaces dels especuladors. 
Sant Cugat necessita Collserola protegida i no necessita créixer més; Sant Cugat no 
necessita més pisos i menys quan els dos barris de Can Mates i Vullpalleres es 
troben encara en situació semidespoblada. La ciutat s’ha enganxat els dits amb el 
pacte del creixement. La protecció de Collserola és doncs coherent amb els nostres 
principis, pel seu caràcter ecologista i perquè limita un creixement urbanístic 
innecessari i nociu pel país. 
 
 Deixi’m acabar per tant amb una reflexió de país, el model d’urbanisme i moltes 
de les lleis vigents com el Pla General Metropolità són heretades directament del 
franquisme, hem de trencar amb l’anomenat “desarrollismo” salvatge i desendreçat 
per passar a un creixement sostenible i sensible amb el paisatge i la identitat local; 
ens hem de situar a les antípodes del que ha succeït fins ara, tant a nivell urbanístic 
com de creixement, aquest és el nostre model en que la qualitat mediambiental va 
lligada estretament a la qualitat de les persones. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Aquesta 
intervenció serà per donar suport a les al·legacions que presenta l’Ajuntament de 
Sant Cugat al decret de declaració de Collserola com a Parc Natural. Ens omple per 
exemple de satisfacció la inclusió per part de l’Ajuntament d’una part del Vial de 
Cornisa, que és una molt bona notícia. En tercer lloc ens hagués agradat moltíssim 
que l’Ajuntament de Sant Cugat hagués assumit com a pròpies les al·legacions de 
l’EMD de Valldoreix i, sobretot, una al·legació en particular que és l’espai de Can 
Cusó, creiem que era una al·legació interessant i preceptiva que pogués entrar 
aquest espai dins del Parc Natural. Estarem molt atents als diferents espais de 
regulació especial que es proposen en aquestes al·legacions per tal que hi hagi un 
desenvolupament correcte i que no es confonguin els termes. I per últim una reflexió 
general “a colación” de l’última intervenció i la penúltima, potser sí que ha estat un 
procés llarg, ferragòs i en el que aquest procés per tal que sortís aquest decret de 
Collserola com a Parc Natural ha estat llarg, però per què?, perquè s’ha buscat el 
consens, el diàleg i l’acord amb totes les administracions locals, amb tots els 
municipis afectats. No ha estat un acord fàcil, és més, aquest acord no es tanca avui 
ni es tancarà d’aquí a tres setmanes, continua, amb aquestes al·legacions es pretén 
que continuï el diàleg entre les administracions, i jo crec que això s’ha de posar en 
valor i que aquest Parc Natural es declara avui, no demà, ni fa set anys, es declara 
avui i gràcies a qui es declara?, a un Govern de la Generalitat que ha fet una aposta 
decidida per aquest Parc Natural al bell mig de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
Aquest Parc Natural i deixi’m que ho destaqui perquè nosaltres com a Iniciativa sí que 
hem defensat des de sempre la inclusió d’espais com la Torre Negra o Can Busquets, 
no tothom pot dir el mateix, llavors nosaltres estem molt contents d’aquest decret, 
estem molt contents que l’Ajuntament de Sant Cugat faci aquestes al·legacions i 
continuï dialogant i buscant el consens amb la realitat de Catalunya i nosaltres 
estarem molt atents a tot aquest procés. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres 
pensem que la declaració de Collserola com a Parc Natural és una bona notícia per la 
nostra societat i pel conjunt de Catalunya. De ben segur, com s’ha dit en aquesta sala 
i coincidim tots, hauria d’haver existit molt abans perquè la qualitat de vida dels 
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nostres ciutadans tal com l’entenem avui es basa entre altres coses en gaudir d’uns 
espais lliures al costat de zones urbanes, uns espais verds, una natura que fa més 
soportable la vida a la ciutat, que són espais privilegiats per l’oci i l’esport i que poden 
fruir tots els ciutadans. Quan he dit “molt abans” vull dir molt abans, crec que és 
necessari agrair la tasca durant molts anys que han realitzat Ajuntaments i Diputació 
de Barcelona a través del Patronat de Collserola per protegir amb uns mitjans 
escassos i molt d’esforç, sense implicació de la Generalitat, uns espais sotmesos a 
molta pressió, això és d’agrair perquè ho han fet amb el seu esforç el municipalisme 
de l’entorn de Barcelona. Crec també bo recordar perquè la memòria històrica és 
sempre necessària i l’oblit és injust, els molts anys en que el govern de Convergència 
i Unió d’aquesta ciutat no va participar en igualtat de condicions a la resta 
d’ajuntaments a les institucions del Parc, simplement per reticències difícils 
d’entendre des de la perspectiva d’avui. Corregir és de savis diu la dita, i en aquest 
tema segur que és veritat perquè s’ha corregit. Crec important remarcar la dada que 
s’ha dit que som la ciutat que més hectàrees aporta al Parc i per tant avui podem 
començar a dir allò que tant aprecien els nostres conciutadans en la seva visió sobre 
Sant Cugat, que és viure a prop de Barcelona però en un entorn excepcional de 
natura i això avui ajudem a consolidar-ho per les generacions futures. Però s’ha de 
remarcar també que la declaració de Collserola com a espai natural cal accentuar 
que es donen grans passes qualitatives en la preservació d’espais molt significatius 
de la ciutat, em refereixo evidentment a Torre Negra, que segurament rep un 
recolzament per part del Govern del nostre país decisiu, tot i que ja els hi asseguro 
que nosaltres no penjarem cap banderola pels carrers de Sant Cugat que digui “Hem 
salvat Torre Negra” entre d’altres coses perquè encara no està salvada; i em 
refereixo en segon lloc a Can Busquets on en aquesta mateixa sala i per part del 
govern de la ciutat de llavors s’hi havia reconegut construir xalets. Corregir és de 
savis diu la dita i crec que en aquest tema també és veritat perquè s’hi ha corregit. 
 
 La declaració de Collserola com a parc ni és -com ha dit el Sr. Calderón- ni ha 
estat fàcil perquè hi ha multiplicitat d’interessos que són evidents, si un fet crec que 
val la pena ressaltar des de la política és l’esforç del Govern de la Generalitat en 
buscar la complicitat i l’acord entre els municipis. Avui mateix aquest tràmit 
d’al·legacions n’és un exemple, però això ha vingut precedit, ens consta, de moltes i 
moltes reunions i de molta i molta negociació. 
 
 Entrant concretament en les al·legacions la valoració del meu grup la farem en 
dos blocs però permeti’m que breument i abans d’entrar en matèria els hi expliqui que 
nosaltres defensem amb rotunditat que l’administració local té tota l’autoritat i 
legitimitat per decidir sobre l’urbanisme. És l’Ajuntament en funció de l’interès general 
qui pot decidir per on vol i per on no vol créixer; aquesta és la responsabilitat que ens 
han donat els ciutadans i l’autoritat que hem d’exercir. Explico això perquè sense dir 
això, sense dir que és funció de l’interès general el benefici per la ciutat i per 
coherència amb un model de ciutat, les decisions que avui prenem o adoptem no 
tenen en què sustentar-se. Quan decidim incloure en el parc la urbanització de Sant 
Medir, per exemple, que nosaltres ho recolzem, ho fem perquè pensem que aquest 
és un espai que hauríem de recuperar pel Parc, ho fem perquè pensem que aquest 
és un espai necessari de guanyar pel Parc, quan decidim incloure o excloure una 
porció de terreny en el Parc sempre ha de ser possible -i crec que avui ho és- 
respondre la pregunta: Quin benefici o millora en treu la ciutat i a quin model de ciutat 
respon. 
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 Dit això que em sembla substancial, la nostra valoració sobre les al·legacions 
la farem com he dit en dos blocs i finalment amb un comentari que també considerem 
important, primer aquelles al·legacions de tota lògica ja que som justos s’ha dit de fer 
que s’ajustin els límits del parc o recullen planejament vigent, o se centren en 
equipaments o edificacions singulars existents al parc i que s’han de tractar de forma 
diferenciada; el nostre suport doncs a les al·legacions del Montmany, de Can Barba, 
d’Aspanies, els ajustos derivats de les operacions urbanístiques de les casetes de la 
Floresta i del PGM, a Can Borrull, el connector biològic de Can Calopa o la inclusió en 
el Parc d’un tema molt important també per aquesta ciutat, també fruit d’aquest 
Govern de la Generalitat, que ha estat l’exprogramació del Vial de Cornisa. 
 
 Segon, aquelles al·legacions sobre les que inicialment teníem dubtes, perquè 
incloïen requalificacions de terreny, ens referim concretament a la de Can Vasconcel, 
ens congratulem que finalment s’hagi decidit limitar l’operació al reconeixement de la 
Casa de les Bruixes i a una operació com ha dit la tinent d’alcalde amb la perspectiva 
de mobilitat i deixant que siguin els propietaris i no nosaltres com administració 
pública qui al·legui aquest altre element. Crec que a ningú en aquesta sala se li 
escapa que tenim força ulls interessats en el que fem i aquest és un element 
important. En segon lloc ens congratulem també del tractament i de l’acord a que hem 
arribat en el tema de les cases de les Planes i que detallem concretament les cases 
concretes que entren i no entren per tal d’evitar possibles riscos d’obrir operacions 
que han portat molt i molt d’esforç a aquest ajuntament. 
 
 Finalitzats els dos blocs que considerem importants em referiré al tema de les 
al·legacions de Valldoreix, o millor dit, no a les al·legacions sinó a la no presentació 
de les al·legacions de Valldoreix. Si diem que Sant Cugat té la superfície més gran de 
parc també hem de dir a continuació que una part molt important d’aquest correspon 
a Valldoreix. 
 
 Breument i per acabar voldria centrar-me en tres aspectes. Primer, crec que no 
presentant les al·legacions de Valldoreix no exercim l’autoritat pública que ens 
correspon. Al dir que Valldoreix presenti les seves i Sant Cugat les nostres fem 
deixadesa de les nostres funcions. Em sap greu haver-hi de dir en aquesta sala i 
haver-ho de recordar aquí però som a l’Ajuntament de Sant Cugat i també som 
regidors de Valldoreix. Crec que davant de tercers donem una imatge de campi qui 
pugui que a mi com a regidor del municipi, particularment, no m’agrada, i aquí no s’hi 
valen ni arguments formals ni de calendari. Crec que la importància de parc natural 
mereixia un treball conjunt des del principi i fa molt de temps que sabem que estem 
en aquest tràmit. Caldria de fer les reunions conjuntes que fossin necessàries i 
s’hauria d’haver treballat de la manera que calgués per haver-ho aconseguit i no de 
nou tard i malament, i si per tot argument es posen damunt de la taula les difícils 
relacions personals convindran amb mi que com argument és pobre. Segon, bona 
part de les al·legacions de Valldoreix són a més coincidents amb les de Sant Cugat, 
com la de Can Barba, la de Can Montmany, la del corredor ecològic a Can Calopa, fet 
que encara posa sobre la taula el sense sentit de no haver-ho fet conjuntament, però 
a més n’hi ha alguna més que incideix en alguna operació aprovada en aquest mateix 
Ple i que per a nosaltres no recollim en el nostre expedient, i em refereixo 
concretament a dues cases de la carretera de la Floresta en la seva entrada a 
Valldoreix derivades de les operacions de les casetes, que les hem deixat fora. 
Tercer, i últim, com ha dit el Sr. Calderón, una operació que a nosaltres ens sembla 
particularment important que és la Can Cusó, nosaltres apreciem la seva importància 
en metres quadrats i també per la seva ubicació, una operació que es planteja en 
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termes de similitud amb la de Can Busquets, recollida en el decret amb una 
moratòria. Pensem que hem perdut l’oportunitat d’encarar els problemes pendents 
que tenim en el nostre territori i de nou remarco “el nostre territori” i crec que com a 
mínim haurien d’haver reflexionat sobre això i en el sentit de recordar també una 
moció aprovada per Iniciativa per Catalunya-Verds sobre el conjunt de zones 20 i 21 
en el conjunt del territori. 
 
 Dit tot això, aquesta és la nostra valoració, votarem a favor i apreciem la seva 
bona entesa. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ: Començant per les consideracions que ha fet la Sra. Rodríguez. Sra. 
Rodríguez amb la seva intervenció ha posat vostè de manifest que la sensibilitat que 
tenim respecte aquest espai i respecte a l’urbanisme de la ciutat és totalment oposat i 
en cap cas coincident entre el seu grup i la resta de grups representats en aquest 
consistori. S’ha comentat el fet de la defensa dels interessos generals i dels 
interessos privats que en aquest cas comparteixo, però en cap cas puc admetre que 
es parli d’una invasió del Parc a la ciutat, quan de fet estem parlant d’una zona que 
ha estat sotmesa i que encara està sotmesa a una pressió urbanística 
importantíssima que exerceix de pulmó d’una àrea de més de 4 milions de persones, 
de l’àrea metropolitana de Barcelona, que és absolutament necessària per garantir el 
benestar d’aquesta ciutadania que viu en aquest entorn, pels valors geològics, 
biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics, culturals, per tota una sèrie de raons 
que hem expressat en moltíssimes ocasions en aquest plenari i en molts altres 
fòrums aquest és un espai que com ajuntament de Sant Cugat estem orgullosos de 
tenir, que forma part de la nostra memòria històrica, sentimental, cultural i que no 
considerem en cap cas que la declaració d’aquest parc natural sigui una invasió cap 
el nostre territori sinó que és una part del territori que volem preservar i de la que ens 
sentim plenament orgullosos i és per això que donem totalment suport a aquesta 
proposta que com deia en la meva intervenció inicial incorpora un nombre 
d’hectàrees important en aquest parc. 
 
 Vostè parlava de la diferència entre Sant Cugat i Barcelona i jo li podria posar 
un exemple, si Barcelona no creix cap el mar és normal que Sant Cugat no creixi cap 
a la muntanya, les ciutats han de trobar els seus límits també en aquells espais 
naturals de que disposen, i per tant és normal que Sant Cugat en el seu 
desenvolupament urbanístic hagi optat per créixer cap aquells espais que no tenien 
valors ambientals dignes de ser reconeguts i per tant créixer cap a les autopistes o 
cap a les zones d’infraestructures i vialitat consolidades té tot el sentit i en canvi no ho 
té créixer cap a un espai natural com representa la Serra de Collserola, de la mateixa 
manera que és comprensible que Barcelona no creixi cap el mar, que Barcelona 
creixi cap a Collserola és una consideració que ha de fer el seu govern municipal. I 
pel que fa a l’obligació d’indemnització de la que vostè parlava, no sé a on queda 
recollida aquesta obligació d’indemnització que òbviament nosaltres tampoc no 
compartim. 
 
 Diferents grups municipals han fet referència a les al·legacions que l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix vol presentar, en aquest cas hem de dir que 
l’escrit que l’Ajuntament de Sant Cugat ha rebut per part de l’EMD fa referència a que 
aquesta proposta encara no ha estat ratificada pel plenari de l’EMD, és a dir que no té 
una aprovació formal per part de l’organisme competent d’aquesta Entitat Local, a 
més a més ha entrat en un termini en el qual no ha donat temps material als serveis 
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tècnics d’aquesta casa a recollir aquestes al·legacions i a fer-ne la valoració 
oportuna, però el que sí que farem com administració, òbviament, és actuar com a 
finestreta única i tramitar aquestes al·legacions que, com dic, algunes -com ha entrat 
en consideració el Sr. Gausa- són coincidents i en canvi n’hi ha d’altres en una 
primera lectura que no ha pogut estar aprofundida doncs no hi podem estar d’acord, 
hi ha fins i tot alguna retallada que no acabem d’entendre del perquè es produeix o 
algunes altres que directament no podem compartir, però més enllà d’aquestes 
consideracions que com dic no han pogut ser fetes sobre el fons de les al·legacions 
sí que haig de dir que des del punt de vista formal del procediment entenem que no 
reunia les característiques necessàries per a ser incorporada en aquest expedient. 
 
 Pel que fa a les EREs que malgrat que tots els grups han coincidit amb el fet 
que sigui necessari incorporar aquestes que presentem com al·legacions i algú ha dit 
que hi estarien a sobre per a veure quin és el contingut que tenen, jo voldria fer dues 
consideracions. En primer lloc és cert que els EREs en la pròpia proposta de Decret 
no queden prou ben definides i que per tant s’obre una certa incertesa sobre quina 
serà aquesta regulació especial. El que sí que vull dir per la tranquil·litat de tots 
vostès, dels que estan presents en aquest Consistori i també de les persones que 
ens escolten és que crec que la història ens avala, és a dir, la trajectòria d’aquest 
ajuntament quant a la preservació del Parc de Collserola entenc que actua com aval 
respecte al fet que disposar d’uns espais que tindran una regulació especial al territori 
no voldrà dir en cap cas augmentar en el supòsit per exemple de l’espai residencial 
l’edificabilitat o suposar un creixement en aquest sector, els EREs, els Espais de 
Regulació Especial, dins de la dificultat que hi va haver en el seu moment d’acord 
entre el Govern de la Generalitat i una administració concreta com és l’Ajuntament de 
Barcelona de cara a tancar quina havia de ser la delimitació del Parc Natural de 
Collserola es va crear una figura que són aquests espais de regulació especial en els 
quals, com indica el seu nom, se’ls deia subjecte a un desenvolupament jurídic 
posterior, aquest desenvolupament jurídic posterior com que és posterior no el 
coneixem; aleshores com ajuntament de Sant Cugat la nostra voluntat és poder 
intervenir en aquesta regulació especial amb posterioritat en un sentit de contenció, 
sobretot pel que fa a les àrees residencials, en un sentit òbviament de contenció, en 
totes les converses que hem tingut amb el Departament de Medi Ambient he de dir 
que hi ha hagut un acord pràcticament absolut sempre, hi ha hagut una molt bona 
entesa respecte la incorporació de territori per part nostra en el Parc de Collserola, 
cosa que segurament no ha estat així en altres administracions, i d’aquí el retard, 
aquí s’ha parlat vàries vegades del retard en arribar a un acord, doncs imaginin-se si 
s’ha tardat sis anys entre dos governs d’un mateix color com és l’Ajuntament de 
Barcelona i el Govern de la Generalitat per posar-se d’acord amb la delimitació del 
Parc lo difícil que havia de ser en l’època en que el Govern de la Generalitat era d’un 
altre color per realment arribar a un acord com al que ara s’ha arribat pel Parc 
Natural, per tant la història i els motius del retard s’han d’avaluar en el seu conjunt i 
atenent a totes les consideracions. Benvingut sigui l’acord en aquest moment, 
benvingut sigui aquest augment de l’aportació de terreny de tots els municipis que 
conformen el Parc de Collserola de cara al Parc Natural, i repetir el que he dit fa un 
moment, pels santcugatencs i santcugatenques Collserola és un privilegi, no és una 
imposició, és un privilegi disposar d’aquest espai que representa una part 
importantíssima de la nostra història i des de l’Ajuntament en col·laboració amb els 
organismes i les administracions corresponents seguirem treballant perquè així sigui. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sra. 
Subirà, jo en l’exposició anterior potser no he estat prou clara o no m’he sabut 
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explicar prou bé però jo el que li he dit és que no estàvem d’acord en el sentit de que 
s’hagi modificat la delimitació del Parc de Collserola en detriment cap a Sant Cugat, 
és a dir que perquè Barcelona pugui tenir una delimitació en concret vagi pujant i vagi 
construint ell cap a la Serra de Collserola com avui en dia es veu perfectament, jo no 
estic dient que creixi cap el mar perquè no és competència meva com volen fer 
l’urbanisme a Barcelona, com s’hi ho volen fer a dalt d’un pi, però el que sí que és 
cert Sra. Subirà i crec que això hem de ser conscients perquè som regidors de tots 
els ciutadans de Sant Cugat, és que dins del Parc de Collserola hi ha uns propietaris, 
i a aquests propietaris se’ls hi ha de trobar una solució, no es pot dir es declara Parc 
Natural i res més, s’ha d’intentar trobar un punt d’encontre i una solució cap aquestes 
altres persones que fins ara tenien unes propietats dins del Parc, simplement és això, 
i nosaltres estem d’acord de que hi hagi un Parc Natural, però pensem també que hi 
ha unes propietats pertinents abans, després per altra banda des del grup municipal 
Popular de l’Ajuntament de Sant Cugat ja s’han presentat una sèrie d’al·legacions 
com el fet que en el cas d’aprovació del Pla Especial es faci més ràpid i més concret 
perquè no quedi en “stand by” perquè ara anem corre-cuita abans d’acabar la 
legislatura actual a aprovar ja el que és el Parc de Collserola, doncs si us plau que no 
quedi després estancat durant 8 anys més sense fer res i que es concreti més. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: A risc 
que algú em digui que exerceixo de portaveu del Govern de l’EMD de Valldoreix, a 
risc d’això, i amb voluntat de no obrir un debat massa acalorat perquè avui en teoria 
la majoria del Ple votarà a favor d’aquestes al·legacions i hi ha una voluntat de 
consens i una voluntat d’anar tots a una, jo crec que no costa res fer les coses bé, és 
una reflexió. Quan l’Ajuntament de Sant Cugat es planteja fer una reunió per parlar de 
les al·legacions que Sant Cugat presentarà a aquest Decret, no costava res convidar 
al Govern de l’EMD perquè hi ha una part del territori de Valldoreix que està afectada 
per aquestes al·legacions, i dic que no costa res perquè si no hem duplicat feines, 
perquè hi ha al·legacions a l’EMD que es repeteixen a l’Ajuntament i viceversa, per 
tant ens coordinem, ens posem d’acord i ens estalviem feina. 
 
 L’altre tema, sobre anar a corre-cuita a aprovar un Parc Natural com ha dit ara 
la Sra. Berta, jo no volia dir res però home!, és un procés que fa 6 anys que dura, és 
un procés que porta 6 anys obert, i jo crec que un procés que dura 6 anys no és anar 
a corre-cuita, és posar una data, dir que aquest tema s’ha de solucionar i dir que 
aquest tema s’ha de tancar ja, i jo crec que es tanca d’una manera que després de 
sis anys de diàleg, ara hi ha unes al·legacions en que hi ha més diàleg, per tant jo 
crec que és una manera òptima de tancar aquest tema. 
 
 Sobre una consideració que ha fet la Sra. Subirà, que ha comentat que si ara 
ha estat difícil arribar a un acord, imagini’s vostè fa 6 anys quan les administracions 
de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat eren de diferent color polític. El 
problema és que el Govern de la Generalitat de Catalunya en aquell moment no tenia 
com a prioritat política que el Parc de Collserola fos un Parc Natural, res més. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Començant 
per a on ha acabat el Sr. Calderón, em ratifico amb aquesta última frase que vostè ha 
dit i que no cal que la digui jo. 
 
 En segon lloc jo discreparia respecte al tema de les al·legacions de Valldoreix i 
la seva tramitació per una raó purament formal, perquè penso que les al·legacions, i 
penso que ho hem fet aquí en alguna altra ocasió nosaltres mateixos, es poden 
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aprovar per Decret, o es poden aprovar per Junta de Govern i ratificar en el Ple, jo 
crec que nosaltres mateixos ho hem fet en aquesta mateixa sala, per tant crec que les 
al·legacions de Valldoreix aprovades per Decret són perfectament assumibles 
formalment, i si no és així que ens ho expliqui el Secretari, però jo crec que mirant les 
ordres del dia ho trobaríem, que hem ratificat en algunes ocasions al·legacions en 
aquesta mateixa sala per raons d’urgència o pel que sigui per Junta de Govern o per 
Decret. 
 
 En segon lloc el que nosaltres no volem és entrar en un tema formal en aquest 
tema i la coincidència amb la resta de grups no és per un tema formal, la nostra 
reflexió -i torno a repetir la raó per les quals hi és- i la raó per la qual nosaltres ho 
presentem és perquè pensem que no pot ser que quan presentem coses com 
l’ajuntament de Sant Cugat obviem el territori de Valldoreix perquè també és el nostre 
territori, i això és el que jo vull reflexionar obertament, és que no fem les coses bé, 
donem una imatge institucional que no és la correcta, nosaltres som regidors del 
municipi de Sant Cugat que inclou el terme de Valldoreix i en aquest cas una part 
important del territori de Collserola està dintre de Valldoreix i per tant hem d’al·legar 
allò que considerem convenient. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ: Tots els parcs naturals Sra. Rodríguez tenen propietaris, tots, des del 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà a qualsevol altre parc natural que vostè 
trobi a Catalunya té propietaris, tenen espais que són de propietat privada, que estan 
sotmesos a una regulació, a uns usos, al que poden i no poden fer, i per tant no és 
cap contradicció el fet que dins del parc natural hi hagi espais de propietat privada 
que quedaran regulats pel Parc Natural. 
 
 No vull entrar en el tema aquest del retard o no retard, només dir que en el seu 
moment, durant tots els anys en que va haver-hi un govern de Convergència i Unió a 
la Generalitat, en 23 anys, es van aprovar 12 parcs naturals, per tant la sensibilitat de 
cara a aprovar parcs naturals hi era i en el cas del Parc de Collserola hi havia més 
dificultats que en altres casos, com s’ha posat de manifest també en la llargada 
d’aquest procés que hem tingut ara i que per tant és el que és. Si vostès en les seves 
intervencions inicials no haguessin entrat en aquest tema segurament jo tampoc 
hagués entrat en la meva però dir que precisament per la ubicació d’aquest Parc, per 
la seva singularitat, per la seva pressió urbanística, per milers de coses, és un tema 
complicat que ha tardat el procés el que ha tardat amb la responsabilitat de tots 
plegats, no només d’uns. 
 
 Finalment, pel que fa a l’EMD, Sr. Gausa i els demés, l’escrit que nosaltres 
tenim d’entrada de l’EMD no diu que aquestes al·legacions hagin estat aprovades de 
cap manera, ni per Decret, no consta en l’escrit que se’ns ha entrat que estiguin 
aprovades, fa específicament referència a que no han estat aprovades pel Ple però 
no diu que estiguin aprovades per Decret ni hi ha adjunt el decret conforme han estat 
aprovades, quan feia referència als dèficits formals també em referia exactament a 
això, no fa referència a que estiguin aprovades per cap organisme, per cap instància 
de l’Entitat Municipal Descentralitzada, l’Ajuntament de Sant Cugat exercint la seva 
responsabilitat sobre tot el territori ha incorporat al·legacions referents a l’àmbit de 
Valldoreix que han estat treballades tècnicament entre els tècnics d’una i altra 
administració, per tant hi ha hagut un diàleg, hi ha hagut un acord en aquest sentit i 
es recullen al·legacions que presenta l’EMD, n’hi ha d’altres que són manifestament 
contràries als interessos de l’Ajuntament de Sant Cugat, però repeteixo, no hem 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  EXTRAORDINARI  14.01.10                    pàg. 14 
 
 

arribat ni a entrar en el fons perquè el propi escrit d’entrada de la instància no acredita 
que això hagi passat per cap tràmit d’aprovació de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Ja sé 
que a Catalunya s’han aprovat molts parcs naturals però ara estem parlant d’un parc 
natural que és el de Collserola que té unes circumstàncies diferents, i em sembla 
recordar i vostè Sra. Subirà que també és de Sant Cugat de tota la vida, que el 
problema el tenim de tota la vida, i per tant des de l’any 2002 que el Govern de la 
Generalitat era un altre que l’actual ja s’estava anunciant que havíem d’haver fet una 
reserva per poder indemnitzar als propietaris que poguessin trobar-se en aquestes 
circumstàncies, cosa que no vam fer, aquí hem d’entornar entre tots una mica el “mea 
culpa”, crec que les circumstàncies són diferents, i crec que això s’havia d’haver 
previst i encara que tots els parcs naturals tenen propietaris no tots tenen les 
mateixes circumstàncies perquè és diferent. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Abans d’entrar en la votació si em permeten 
unes brevíssimes paraules perquè crec que l’acte que fem avui té una significació 
especial. Nosaltres la declaració de Parc Natural de la Serra de Collserola no ho 
veiem com una amenaça, com un risc, com una limitació de les nostres capacitats de 
desenvolupament urbanístic sinó que el contemplem com una gran oportunitat, una 
gran oportunitat de protegir una Serra que té uns valors únics com han destacat 
algunes de les intervencions, i uns valors únics que per a nosaltres mereixen una 
salvaguarda que passa per damunt d’altres drets que poden ser molt legítims però en 
qualsevol cas queden supeditats a l’interès general que per a nosaltres és la 
protecció de la Serra de Collserola. Si vostès pugen al Tibidabo i fan un exercici fàcil 
mirant cap a Barcelona i mirant cap el Vallès, estic segur que coincidiran amb mi que 
els hi agrada més la part vallesana de la Serra de Collserola, una part vallesana que 
té una frondositat, una riquesa natural, una biodiversitat que poc té a veure amb la 
part potser més assolellada però a on també les vivendes i els edificis s’enfilen cap 
amunt i precisament això no és el que volem que passi, és per això que nosaltres 
hem debatut i hem parlat amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat. He 
llegit en els mitjans de comunicació que el diàleg amb algun altre ajuntament, amb el 
de Barcelona, ha estat un diàleg que no ha estat exempt de tensió en alguns 
moments; en el nostre cas no hi ha hagut cap mena de tensió, hem hagut de debatre 
molt poc, ens hem posat d’acord de seguida, fins i tot en aquells temes que ens va 
plantejar el Departament que nosaltres inicialment no contemplàvem ens vam posar 
d’acord, perquè per damunt dels detalls ens unia la voluntat de sumar esforços per la 
protecció de la Serra de Collserola. Nosaltres hem inclòs dins de les nostres 
al·legacions algunes que es refereixen al terme de Valldoreix, al territori de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada, recordo Can Montmany i segur que n’hi ha alguna altra. 
Defensarem aquelles esmenes o aquelles al·legacions que ha presentat l’EMD i que 
per a nosaltres són defensables, les que no són defensables no les defensarem, és a 
dir, ens oposarem. Per exemple aquelles que pretenen reduir o disminuir el territori de 
Valldoreix que entra dins del Parc de Collserola, l’Ajuntament de Sant Cugat hi és 
contrari, és a dir no veiem cap justificació per defensar alguna d’aquestes 
al·legacions, l’EMD les defensarà i nosaltres com ajuntament tenim tot el dret a 
defensar la nostra posició i la nostra posició no passa exclusivament per donar el vist 
i plau a unes al·legacions amb les quals no hi estem d’acord i possiblement si vostès 
se les miren podem coincidir amb aquesta posició. 
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 La darrera qüestió, celebro el pas que ha donat el Govern de la Generalitat, el 
celebro, i celebro -i ho dic expressament- la decisió del Conseller Baltasar de tirar 
endavant un projecte que era un projecte difícil, que segur que ha trobat moltes 
dificultats a nivell de govern, a nivell de diàleg amb els ajuntaments de l’entorn, i com 
coneixem de la dificultat de tirar endavant un projecte com aquest doncs més ens 
estimem mirar cap endavant que mirar cap el passat, pensem que està bé allò que bé 
acaba, per tant el Departament i el Govern de la Generalitat tenen tota la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Cugat perquè això vagi el més ràpid possible, 
que penso que és el que interessa a la nostra institució, penso que és el que 
interessa al Govern de Catalunya i penso que sobretot és el que ens interessa als 4 
milions de ciutadans que vivim a l’entorn d’aquesta Serra. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      22 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:    0 
Abstencions:        1 (PP) 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 12,24 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


