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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 
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 
J. CALDERÓN I ORTEGA 
B. RODRÍGUEZ I CALLAO 
F. VÁZQUEZ-DODERO I RODRÍGUEZ 
R. GRANGÉ I FLORES 
A. RAMON I ALGUERÓ 
 
Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXES 
 
Interventor: 
F. CARULLA I GRATACÒS   

 Al Saló de Sessions de la 
nova Casa de la Vila de Sant 
Cugat del Vallès, essent les dinou 
hores i dos minuts del dia divuit de 
gener de dos mil deu, es reuneix 
en sessió ordinària el Ple mu-
nicipal 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. 
 

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

 
QÜESTIONS D’ORDRE 

 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Com a qüestió prèvia a l’inici de la sessió els hi 
proposo que guardem un minut de silenci en memòria de les víctimes del terratrèmol 
que s’ha esdevingut a Haití. Saben que el nostre ajuntament ha decidit destinar 
10.000 € a la cooperació d’emergència amb aquella població a través d’Intermon-
Oxfam i ara els hi proposo que com a gest simbòlic però no per això menys valuós 
mantinguem aquest minut de silenci. 
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 (En aquest moment per part de tota la Corporació municipal i públic 
assistent dempeus s’observa un minut de silenci). 
 
DESPATX D’OFICI 
 
 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANY ACTA PLE DE DATA 21 DE 
DESEMBRE DE 2009. 
 

- APROVAR per assentiment dels 25 membres electius presents l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 21 de desembre de 2009. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: És per 
demanar una modificació o, millor dit, una incorporació, que quan en el moment de 
precs i preguntes vaig fer una interpel·lació sobre el tema dels cotxes abandonats a 
l’estació de Mira-sol i en l’acta figura la meva pregunta però no figura la resposta, 
simplement. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: El Sr. Secretari en pren nota. Hi ha alguna altra 
esmena?, doncs si no n’hi ha cap més aprovaríem l’acta amb aquesta correcció que 
planteja el Sr. Massanés. 
 
 Tot seguit passem a l’apartat de Declaracions Institucionals, n’hi ha una 
primera que vam acordar incloure-la en l’ordre del dia divendres passat en la reunió 
de la Junta de Portantveus i que fa referència al segrest dels tres cooperants que 
participaven amb la Caravana Barcelona Solidària 2009. 
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 I.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE SEGREST CARAVANA 
BARCELONA SOLIDÀRIA 2009. 
 
 En relació amb el segrest a Mauritània dels cooperants Alícia Gámez, Roque 
Pascual i Albert Vilalta, que formaven part de la Caravana Barcelona Solidària 2009, 
el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat vol expressar el seu suport a aquestes persones 
i a les seves famílies. Condemnem aquesta acció violenta contra la llibertat d’aquests 
ciutadans, que realitzaven una acció compromesa amb el desenvolupament i la 
millora de la qualitat de vida en diversos països de l’Àfrica Occidental. 
 
 L’Ajuntament de Sant Cugat reclama l’alliberament immediat incondicional dels 
tres cooperants i declara la seva convicció que el futur del continent Africà passa pel 
compromís decidit de la comunitat internacional per donar suport a un 
desenvolupament just d’aquests països. 
 
 Demanem a totes les parts implicades que afavoreixin una sortida pacífica 
d’aquesta situació i expressem el nostre compromís de seguir treballant en la 
cooperació al desenvolupament sobre la base dels principis democràtics. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Si no tinc malentès la moció que s’inclou en el 
punt núm. 4 que és la del grup municipal Socialista-Ciutadans pel Canvi per tal de 
dotar a la ciutat d’una sala de cerimònies civils i per tal de revisar la taxa de 
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matrimonis civils en les ordenances fiscals del 2010, ha esdevingut moció 
institucional. 
 
 II.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER TAL D’ADEQUAR PER A LA 
CIUTAT UNA SALA DE CERIMÒNIES CIVILS I PER TAL DE REVISAR LA TAXA 
DE MATRIMONIS CIVILS. 
 
 30 anys d’ajuntaments han contribuït a desenvolupar l’estat del benestar i 
també a eixamplar la llibertat individual de les persones. El matrimoni civil, com a 
opció individual, lliure i laic és una celebració plenament democràtica que com els 
nostres ajuntaments està d’aniversari. 
 
 Sigui en una espai religiós o en un ajuntament el matrimoni ha de ser igualment 
un acte fet amb dignitat i humanitat. Els espais públics dedicats a aquest tipus de 
celebració són la primera imatge que es transmet als ciutadans. Les sales de plens 
han estat tradicionalment l’espai que hem destinat a aquestes funcions. 
Complementàriament a l’ús d’aquests espais, pensem que la nostra ciutat podria 
destinar-hi una altra sala. 
 
 Sant Cugat disposa en aquests moments de diversos equipaments que podrien 
encabir aquesta sala de cerimònies civils. En concret hi ha sobre la taula: les 
dependències de l’antic ajuntament, que ja fan i podrien seguint fent amb una millora 
aquesta funció. Considerem, a més, que aquesta sala podria ser una necessitat 
social en el futur, tot tenint en compte que som la ciutat més jove de l’Estat. 
  
 El matrimoni civil hauria de ser considerat per part de l’administració com un 
servei públic universal i accessible a tots els ciutadans. Actualment el nostre 
ajuntament té establertes diferents taxes atenent al lloc on es celebra el matrimoni i 
que pensem s’haurien i es podrien revisar.  
 
 Per aquest motiu proposem al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
 
 1r.- INTRODUIR millores a sala de plens de l’antic ajuntament perquè continuï 
exercint les funcions de sala de celebracions civils. Aquestes millores haurien de ser 
una realitat abans de finalitzar el mandat. 
 
 2n.- REVISAR la taxa per a matrimonis civils en les ordenances fiscals en el 
moment en que l’edifici de l’antic ajuntament entri en funcionament. Així com reduir a 
un preu mínim els matrimonis de tràmit (sense cerimònia). 
 
 3r.- DIFONDRE aquest acord a través dels mitjans de comunicació de la ciutat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: La nostra 
moció ha incorporat les esmenes i els suggeriments que s’han fet per part de l’equip 
de govern i celebrem també el suport de la resta de grups de la sala en aquesta 
moció. 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
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 2.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA PER COMPLETAR LA 
URBANITZACIÓ DELS DISTRICTES. 
 
 ATÈS que l'empresa Sorea haurà de retornar 15 milions d'euros a l'Ajuntament 
per una mala interpretació del contracte de concessió de l'aigua a Sant Cugat, en tres 
pagaments de 5 milions d’euros durant els tres propers anys. 
 
 ATÈS que als districtes de Mira-sol, La Floresta i Les Planes encara queden 
molts quilometres de carrers sense asfaltar. 
 
 ATÈS que molts carrers dels districtes tenen greus deficiències en la seva 
urbanització (enllumenat, voreres, clavegueram, etc.). 
  
 ATÈS que la urbanització d’aquests carrers és una reclamació veïnal 
permanent i que any darrere any s'ha anat prometent aquestes obres en tots els 
programes electorals. 
 
 ATÈS que el manteniment d’aquests carrers suposa un constant despesa 
pública que solament soluciona els problemes de forma temporal (carrers com Pla, 
Pere Planas, etc.). 
 
 ATÈS que aquests carrers, pel fet de no estar asfaltats o urbanitzats, no poden 
gaudir del mateix servei de neteja que la resta de carrers que si ho estan.  
 
 ATÈS que tots el veins de Sant Cugat, sense distinció, tenen el dret de tenir els 
mateixos serveis. 
 
 ATÈS que, per exemple, el cost per un veí amb una parcel·la de 500 m2 i 20 
metres de façana l’any 2000 era de 9.561 euros, 14.420 euros al 2005 i 19.754 euros 
al 2009, i que per tant cada any que passa el cost de les obres va augmentant tant 
per l’Ajuntament, que es fa càrrec del 20% dels costos, com per als veïns que es fan 
càrrec de la resta. 
 
 Es sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 PRIMER.- Dedicar un 50% dels diners que l'empresa Sorea haurà de retornar 
en els proper tres anys per l’asfaltat i millores d’urbanització dels districtes.  
 
 SEGON.- Buscar i aplicar possibles subvencions externes (Diputació, 
Generalitat, Comunitat Europea, etc.) que permetin reduir l’impacte que el 80% dels 
costos d’urbanització té en els veïns i veïnes afectats. 
 
 TERCER.-  Realitzar un projecte que contempli un inventari de les zones que 
es podran beneficiar amb les justificacions de la selecció i les prioritats d’actuació. 
 
 QUART.- Presentar i informar als representants veïnals la planificació dels 
projectes abans de la seva aprovació. 
 
 CINQUÈ.- Comunicar aquests acords a les Associacions veïnals, Consells de 
Districte i Grups de Treball.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 



                   

 
                   

 SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.01.10                    pàg. 5 
 
 

 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Presentem avui aquesta moció perquè creiem que estem davant d’una oportunitat 
única per acabar el greuge històric que estan patint des de fa ja massa temps molts 
dels santcugatencs i santcugatenques que viuen als districtes. Diem històric perquè la 
urbanització dels seus carrers és una reclamació veïnal repetida permanent i perquè 
any darrera any s’han anat prometent aquestes obres en tots els programes 
electorals des de 1999. Evidentment durant aquest temps s’han urbanitzat alguns 
carrers, és veritat, però ara toca tancar i completar definitivament la urbanització de la 
nostra ciutat i evidentment la Floresta, les Planes i Mira-sol formen part de Sant Cugat 
amb els mateixos drets que la resta. Com a ciutadans que paguen els seus impostos 
tenen dret a gaudir dels mateixos serveis que tots els veïns de Sant Cugat, tenen dret 
a tenir uns bons serveis de neteja, un clavegueram en condicions, unes voreres 
transitables i segures, uns carrers asfaltats, sense sots, pols i fang com fins ara i un 
enllumenat fiable. Com he dit al principi és veritat que algunes zones s’han urbanitzat 
però sempre s’ha fet amb un ritme lent que ha fet que any darrera any els costos 
s’incrementessin arribant a ser difícilment assumibles per a moltes famílies; per 
exemple, es fa molt difícil explicar a un veí de la zona del carrer Alps amb una petita 
parcel·la d’uns 500 m2 que després de tants anys d’estar esperant i pagant impostos, 
per uns serveis insuficients i uns carrers en pèssim estat, ara hagin de pagar unes 
contribucions especials d’uns 20.000 € quan fa pocs anys el cost hagués estat un 
38% més barat. Cal una aposta decidida i definitiva i per això nosaltres proposem un 
50% dels 15 milions d’euros que l’empresa Sorea haurà de retornar a l’Ajuntament 
per l’asfaltat i millores d’urbanització dels districtes. També proposem buscar i aplicar 
possibles subvencions externes, Diputació, Generalitat, Comunitat Europea, etc., que 
permetin reduir l’impacte que el 80% dels costos d’urbanització tenen en els veïns i 
veïnes afectades i també millorar les negociacions amb les companyies de serveis 
per disminuir l’impacte del cost corresponent al soterrament de les línies elèctriques i 
de telefonia. Redactar un projecte que contempli un inventari de les zones que es 
podran beneficiar amb les justificacions de cada sector i les seves prioritats 
d’actuació. 
 
 Finalment, presentar i informar als representats veïnals de la planificació dels 
projectes amb detall abans de la seva aprovació. L’experiència ens diu que en d’altres 
sectors ja urbanitzats, escoltar les seves recomanacions hagués millorat i optimitzat 
el projecte, fins i tot reduït el seu cost. 
 
 Per acabar repetir que estem davant d’una oportunitat única perquè el tema 
econòmic deixi de ser l’excusa. Si l’equip de govern i la resta de partits votem en 
contra d’aquesta moció els veïns afectats sols entendran i d’una forma definitiva que 
és clarament una falta de voluntat política acceptant llavors que se’ls considera 
santgugatencs i santcugatenques de segona categoria. Si us plau actuem com a 
representants del 100% dels nostres ciutadans. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Sr. Massanés, me 
parece muy bien la propuesta que usted realiza si bien no creo que deba dedicarse a 
eso lo que va a venir de Sorea. A mi entender el dinero que venga de Sorea, el día 
que venga, debería dedicarse a aquello por lo que se sustrajo de los distintos 
ciudadanos de Sant Cugat del Vallès, que es al abastecimiento de las aguas. 
Entonces me parece bien esa propuesta pero no creo que los medios con los que se 
deban financiar sean los que usted propone. 
 



                   

 
                   

 SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.01.10                    pàg. 6 
 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: La 
moció que ha presentat Iniciativa és una moció que en gran part tots compartim donat 
el cas que el fet que ha estat exposant el Sr. Massanés respecte a que els districtes 
no estan tots completament asfaltats és una realitat i una obvietat i tots com molt bé 
ha dit el Sr. Massanés ho portem als nostres programes polítics en el sentit que s’han 
d’acabar d’asfaltar, però des del Partit Popular ja ho vam anunciar en el Ple passat 
que els 15 milions d’euros que han d’arribar de Sorea, els quals es pagaran en tres 
vegades, nosaltres considerem que no són uns diners que han de revertir cap a 
l’Ajuntament sinó que han de revertir cap els ciutadans de Sant Cugat, és a dir cap 
als abonats de la companyia Sorea. 
 
 Des del Partit Popular en el proper Ple -donat el cas que en aquest Ple vam 
intentar presentar una moció però es va tancar el registre de presentacions al ple de 
mocions a mig matí i no va poder entrar en aquest Ple- presentarem una moció 
perquè aquests diners de la companyia Sorea reverteixin no cap a l’Ajuntament sinó 
cap als usuaris de la companyia Sorea, és a dir, cap els santcugatencs. 
 
 Des del Partit Popular ens abstindrem, amb pena, donat el cas que considerem 
que Sant Cugat s’ha d’acabar d’asfaltar però no amb els diners de Sorea sinó amb 
diners d’altres llocs que aconseguim subvencions. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Des d’Esquerra 
només podem dir que compartim absolutament tots els atesos d’aquesta moció. 
Nosaltres, com no!, compartim que l’estat dels districtes no és exactament igual a 
l’estat del centre, és a dir, que la vida de molts santcugatencs que viuen als districtes 
no té la mateixa qualitat que la dels altres que viuen al centre o a d’altres indrets de la 
nostra ciutat. Compartim també que hi ha un deute històric cap els nostres 
conciutadans dels districtes però també creiem que no es pot vendre la llet abans de 
munyir la vaca, i nosaltres fins i tot estem d’acord amb tots els acords que vostès ens 
proposen menys amb el primer. Nosaltres també creiem que els diners que pugui 
cobrar aquest ajuntament per part de Sorea creiem que seria molt bo obrir un procés 
de diàleg entre totes les forces polítiques d’aquest Consistori per tal d’escatir molt bé 
les necessitats que puguem complir amb aquests fons. És evident que l’asfaltat de 
carrers és una prioritat però jo crec que avui no podem dirimir aquí amb aquesta 
premura si passa abans per exemple que per adaptar amb la Llei d’accessibilitat 
algunes voreres o algun altre equipament, si ha de passar per davant per exemple 
d’una escola bressol, és a dir, jo crec que això són dubtes que s’han de poder parlar i 
debatre entre diferents forces i que necessiten una mica més de temps. 
 
 L’únic problema que nosaltres tenim amb aquesta moció és amb l’acord primer 
que són els fons de Sorea, per la resta estem absolutament d’acord. Sobre aquesta 
moció, com en tantes altres coses, com acabem de sentir hi plana com sempre el 
perill del recurs que pugui fer el Partit Popular, com la seva representant ens ha 
esmentat “no volem que aquests fons vagin cap a l’Ajuntament i sí cap els 
santcugatencs”, com si fossin coses diferents, l’Ajuntament és una cosa i els 
santcugatencs en són una altra. Nosaltres evidentment des de la nostra perspectiva 
pensem que l’Ajuntament és els santcugatencs fet institució i per tant qui millor que 
l’ajuntament per distribuir i donar un bon ús i quan em refereixo a l’Ajuntament em 
refereixo a totes les forces polítiques que hi ha en aquest consistori, qui millor que 
l’Ajuntament i totes les forces polítiques per mirar de destinar aquests fons al millor ús 
possible. 
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 Nosaltres si Iniciativa continua mantenint l’acord primer ens abstindrem, i si 
vostès opten per retirar-lo doncs tindran el nostre suport. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres també tenim una sèrie d’interrogants sobre el tema de Sorea però jo crec 
que el més important d’aquesta moció no és d’on venen els fons a partir dels quals fer 
la inversió per arreglar els districtes sinó que és arreglar els districtes. Jo no entraré 
en dites però si estem d’acord amb els atesos i estem d’acord en que es faci el punt 
primer és el més important, per tant llet en ampolla, llet. Per tant nosaltres donarem 
suport a aquesta moció que planteja uns quants temes importants, primer, vostè ha 
parlat del tema de Sorea, en qualsevol cas recordar als assistents que els 15 milions 
és un dret reconegut net que per tant es pot gastar. Podríem estar d’acord en que es 
gastés o no però sí que es pot gastar, per tant la moció que plantegen els companys 
d’Iniciativa des del punt de vista de finançament té tot el sentit. 
 
 Els districtes, ja fa temps que els districtes surten en aquest plenari i si surten 
en aquest plenari deu ser per algunes coses, la primera segurament perquè no estan 
arreglats del tot, jo diria que molt poc arreglats, sobretot després de les promeses que 
els asfaltats dels carrers ja estarien arreglats des de fa anys i anys i anys, i segon 
perquè s’hauria d’anar als Consells de Districte per veure què és allò i per tant per 
què s’ha de traslladar en aquest Ple municipal de tant en quant. Hi ha una sèrie de 
reclamacions veïnals i jo crec que els companys d’Iniciativa han recollit aquestes 
reclamacions i per tant nosaltres els hi donarem suport. 
 
 Una altra cosa que vostè també ha plantejat en un dels atesos, i és per què 
s’han multiplicat per dos, per tant un 100%, les despeses a càrrec de les 
urbanitzacions dels carrers, allò que pagava algú per un mateix metratge el 2000 ara 
és el doble al 2009, i per tant també s’hauria de tenir en consideració per què passen 
aquests elements, segurament per alguns soterraments de serveis que no estaven 
inclosos al 2001, és possible, però caldria que hi hagués una auditoria de l’obra 
pública i segurament en relació a una moció aprovada ja fa temps i que va impulsar el 
nostre grup. Per tant el nostre grup segueix amb el suport que fan els companys 
d’Iniciativa per Catalunya, creiem que de les promeses i de les pancartes i de les 
banderoles s’han de passar als fets, per tant s’han d’urbanitzar els districtes, amb els 
diners de Sorea o amb el que faci falta, ara tenim això, perfecte, que es puguin cercar 
subvencions per arribar a que els costos d’impacte ja sigui per l’ajuntament o pel 
percentatge dels veïns siguin menors, jo crec que tampoc estan dient vostès res que 
sigui estratosfèricament estrany, o sigui és una cosa normal buscar subvencions i 
aplicar-les si s’escau, correcte. L’altra segurament s’ha passat per sobre, que hi hagi 
un procés de participació amb els veïns i veïnes dels districtes, que se’ls hi expliqui, 
que se’ls hi faci una sessió especial per veure quins carrers es faran i, per què no?, 
perquè també puguin discutir per a on es comença i quins carrers es faran. 
 
 Per tant el nostre grup donarà suport a la seva moció i esperem que els altres 
grups que no ho han dit encara, també. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Massanés, nosaltres estem d’acord amb 
algunes de les qüestions que vostè ha plantejat i en d’altres no. Estem d’acord en que 
s’ha d’urbanitzar o s’ha d’acabar d’urbanitzar íntegrament els districtes i per això en el 
seu moment vam presentar un Pla d’urbanització integral dels districtes que tenia un 
cost de 8.000 milions de pessetes, per tant li parlo de fa uns anys. Això no va ser 
possible tirar-ho endavant però sí que també com deia vostè s’han anat fent obres 
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d’urbanització, de fet en aquest moment se n’estan executant, s’han fet a la Floresta, 
estem acabant com sap vostè el sector de la Serreta-Bosc de Saladrigues, la 
Floresta-Valldoreix, s’han fet sectors també a Mira-sol, forces, s’han fet també 
actuacions a Valldoreix i les Planes jo penso que ja l’hem de posar en un altre apartat 
perquè en el Pla d’urbanització integral que estem fent a través de la Llei de barris les 
Planes serà un districte plenament urbanitzat d’aquí a no molt de temps. Té raó vostè 
també en que el cost de la urbanització s’ha incrementat molt en els últims anys i jo 
recordo quan es va iniciar el debat sobre si havíem d’aplicar el 74-26 anterior, o el 90-
10 que és el que nosaltres defensàvem perquè en un Pla integral de 8.000 milions de 
pessetes el 10% per l’ajuntament representaven 800 milions, ho podíem assumir, el 
20% representava 1.600 milions, el 26% ens portava cap els 2.000 milions, per tant 
era una altra cosa. Però un dels arguments que utilitzàvem en aquell moment és que 
a l’endarrerir l’execució d’aquest Pla d’urbanització integral al final no representaria 
un estalvi pels veïns i la proposta que se’ns feia i que se’ns exigia d’alguns sectors 
polítics i veïnals de que incrementéssim la inversió municipal al final repercutiria en 
contra dels veïns perquè una major aportació de l’ajuntament no compensaria 
l’increment de costos que efectivament s’ha produït. 
 
 Permeti’m que repeteixi dos fets que per a mi són indiscutibles i per tant matiso 
aquesta discriminació o aquest terme que vostè utilitza i que s’utilitza sovint, a 
qualsevol carrer, a qualsevol barri nou de la ciutat qui paga la urbanització?, 
l’ajuntament no, el paguen al 100% els veïns, al 100%, en el moment que cobren el 
pis ja els hi han repercutit els promotors el cost d’allò, l’ajuntament no hi posa res, en 
el Turó de Can Mates, Vullpalleres, la Junta de Compensació, els promotors, 
urbanitzen i cedeixen a l’ajuntament, i urbanitzar vol dir fer la xarxa de clavegueram, 
posar l’enllumenat, posar contenidors, etc., etc., per tant en els districtes estem 
parlant d’una situació diferent, atesa l’antiguitat, a on l’ajuntament aporta, ull! districtes 
i sectors antics del nucli urbà que també s’han urbanitzat amb contribucions 
especials. Un segon element a tenir en compte, està demostrat quan en una 
parcel·la, a qualsevol dels nostres districtes que té el carrer sense urbanitzar es fa 
una inversió per part de l’ajuntament i el veí fa una aportació a través de contribucions 
especials, el resultat després de l’obra d’urbanització és que la revalorització 
patrimonial que té aquella finca és superior sempre a l’aportació econòmica que ha fet 
el veí. Ja sé que se’m pot dir que els veïns no volen la parcel·la per vendre, però la 
realitat és aquesta, per tant també justifica que hi hagi una aportació per part del 
veïnatge. Després, si nosaltres comptem que el més important són les persones, i 
suposo que estarem d’acord vostè i jo, i no els metres lineals o quadrats de carrer, hi 
ha un fet que hem demostrat numèricament moltes vegades, la inversió d’aquest 
ajuntament per persona és superior en els districtes que en el centre de la ciutat. És 
superior allà on hi ha una població dispersa que no pas allà a on hi ha una població 
concertada. És obvi que un fanal instal·lat i encès al carrer Lluís Companys, al centre 
de la ciutat, on hi ha 4 locals comercials en planta baixa i set pisos on hi ha 4 
vivendes a cada pis costa el mateix d’implantar i mantenir que un fanal a qualsevol 
carrer de qualsevol districte, i aquesta és una realitat que s’ha de tenir en compte. 
Aleshores les nostres condicions, les condicions que hem posat damunt de la taula 
els veïns són les que són i hi ha una qüestió prèvia que hem de conèixer abans de 
procedir a urbanitzar els sectors que en aquest moment tenim en cartera, i n’hi ha dos 
que considerem prioritaris que és al carrer Alps de Mira-sol i el Turó del Sol a la 
Floresta; nosaltres la proposta que fem és d’urbanitzar aquests sectors amb les 
mateixes condicions que els darrers sectors que hem fet o que estem fent ara, per 
exemple la Serreta-Bosc d’en Saladrigues, hem de saber també si en una situació 
com l’actual de crisi econòmica els veïns quan tenen el pressupost damunt de la 
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taula, un pressupost sobre el qual haurem aplicat tots els retalls possibles en base a 
allò que és prescindible o en base a les aportacions que hem pogut obtenir d’altres 
institucions o d’empreses públiques, si tenen voluntat realment de fer-ho. 
 
 Acabo, l’acord que tanca aquest litigi amb l’empresa Sorea saben també vostès 
que el vam aprovar en l’últim Ple municipal, en l’ordinari del mes de desembre, per 
tant és un acord molt recent. També estem en fase de tramitació del Pla 
d’equipaments, hem aprovat inicialment i esperem ben aviat poder-lo aprovar ja 
definitivament on s’estableixen tot un cúmul de necessitats de la ciutat en el terreny 
dels equipaments d’ara fins l’any 2018. Jo penso Sr. Massanés que hauríem de 
reflexionar una mica més, hauríem de saber allò que volem que sigui prioritari per fer, 
per tirar endavant, és una oportunitat, certament, que tenim; nosaltres som partidaris 
de dedicar aquests diners a inversió, en cap cas a despesa corrent, malgrat que ho 
podríem dedicar a despesa corrent però crec que ens hem de donar l’oportunitat de 
tirar endavant inversions que són necessàries pel conjunt de la ciutadania que 
representa aquest Ajuntament i en conseqüència no li dic ni que sí ni que no a la 
proposta que vostè fa, simplement li dic que és precipitada, que no hem tingut temps 
encara de reflexionar-ho i que voldríem fer-ho en un marc global i més ampli, per tant 
votarem en contra de la moció. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Reconec 
un error en aquesta moció, en el títol, hauria d’haver posat la moció del sí però no, 
permetin-me que contesti i anem a pams. Al Sr. Vázquez-Dodero i a la Sra. Berta 
Rodríguez els hi diria que una cosa no és compatible amb l’altra, primer de tot haurien 
de mirar d’on ve aquesta devolució de 15 milions d’euros i que, en definitiva, si vostè 
diu que ha de repercutir en els ciutadans, això repercuteix en els ciutadans, ciutadans 
que tenen un dèficit de serveis, per tant jo crec que podríem arribar a un acord. 
 
 Dels meus companys d’esquerra m’ha agradat la reflexió de “munyir la vaca”, hi 
ha gent que està molt munyit, a Mira-sol, la Floresta, Can Borrull o les Planes ja fa 
molts anys que l’estan munyint. Jo no estic en contra de fer un debat serè, de fet 
l’objectiu del quart acord és precisament de fer un pla i una planificació i a partir 
d’aquí parlar-ne, per tant totalment d’acord en que això és un tema important però per 
parlar abans hem de tenir un document, hem de tenir una autorització que és 
l’aprovació d’aquesta moció per part de l’Ajuntament. M’estic referint a districtes que 
en total ara fent números per aquí per sobre ara ens anem entre la Floresta, Mira-sol i 
les Planes a unes 15 o 17.000 persones, que és important, que any darrera any se’ls 
hi està prometent. 
 
 En resposta al Sr. Alcalde, és veritat, jo li reconec, s’han asfaltat molts carrers, 
això és innegable, però jo no solament parlo d’asfaltar sinó d’asfaltar i urbanitzar, 
voreres en condicions, tenim un Pont del Diari que és vergonyós, tenim varis carrers 
de les Planes i de la Floresta que són vergonyosos. El tema de l’increment seria un 
tema a estudiar i aquí jo parlo d’estudiar-ho, de buscar subvencions i ara em remetré 
a coses amb més detall. A una reunió que va haver-hi dimecres de la setmana 
passada l’equip de govern va reconèixer que els costos del carrer Alps no eren 
correctes i que es farà un estudi per reduir el cost perquè hi havia errors, aquest és 
un primer camí i per això jo parlava de parlar amb els veïns que no passi com el 
sector 14-18 que es va intentar posar clavegueram per dos cops a dos carrers que ja 
tenien clavegueram, per tant els veïns que són antics ho poden saber i poden ajudar 
a no repetir tasques. Que ho paguem tots els veïns, bé, jo Sr. Recoder no vull robar 
temps a ningú però jo li recomanaria que vostè mateix mires les declaracions seves 
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que figuren en la plana 31 de l’acta del Ple de 19 d’octubre en que vostè parlant amb 
d’altres companys municipals d’altres ciutats algú li va dir “sí, vosaltres no, però és 
que nosaltres per a fer les obres de remodelació del centre urbà li cobrem el 90% als 
veïns, i el 10% el paga l’Ajuntament; la ciutat de Terrassa, amb la qual ens vam 
emmirallar per a fer el Pla del centre cobra el 33% als veïns, 33% als comerciants, i 
33% paga l’Ajuntament; a Sant Cugat ho paga el 100% l’Ajuntament, és veritat que 
ens espavilem després per buscar subvencions i una part ens ve subvencionada per 
altres administracions”, estic d’acord amb això que diu que ens espavilem per obtenir 
aquestes inversions. 
 
 M’he deixat el Partit Socialista, voldria agrair la seva col·laboració, és veritat 
que es revaloritza el terreny però és que el problema és que aquests senyors perquè 
aquest terreny estigui revaloritzat ara hauran de buscar els recursos per pagar els 
20.000 €, i jo m’imagino una parella de senyors grans que fa anys que estan al carrer 
Pere Planes o al carrer Pla i que ara han d’anar a buscar a corre-cuita 20.000 € 
després de pagar impostos amb dues jubilacions que estan cobrant, a mi se’m fa 
difícil. El més important són les persones, evidentment, les persones per exemple del 
carrer Pla que no poden circular pel carrer, que estan farts de pols i no hi ha façana 
que no tingui pancartes o els del carrer Pere Planes que els hi han promès una 
solució tècnica, horrorosa, que no ha servit absolutament per res i que amb el cost 
aplicat d’aquestes solucions tècniques i concretament al carrer Pla s’hagués pogut fer 
dues vegades l’asfaltat que ells volien. 
 
 No entraré més a discutir arguments però el que sí queda clar és que no tenen 
voluntat política per solucionar el problema perquè simplement no volen, està 
demostrat, i com cada any electoral ho aniran prometent. 
 
 Per acabar, si us plau, torno a reclamar que quan en alguns districtes es vagin 
a asfaltar els carrers es parli amb les associacions, els consells de districte i els grups 
de treball perquè ni han entès el carrer Diputació, i ara tampoc entenen ni entendran 
o volen saber-ho -no dic que no- les prioritats i per què les presses per asfaltar els 
carrers del Turó del Sol. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Tan 
sols una petita intervenció, Sr. Grangé, jo quan he fet referència als veïns de Sant 
Cugat és referent a les quantitats facturades indegudament per l’empresa Sorea, a 
qui correspon cobrar són els abonats de Sorea, que casualment també són veïns de 
Sant Cugat, no pas a l’Ajuntament de Sant Cugat sinó als abonats de Sorea. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Uns breus apunts sobre la intervenció del Sr. 
Massanés, només aclarir que nosaltres invertim o assumim el 100% del cost quan es 
tracta d’actuacions de renovació urbana, és a dir, de reurbanització, no d’urbanització 
de primera, i això ho hem fet al centre i ho hem fet als districtes, a tot arreu. Dissabte 
sense anar més lluny sap vostè que vam inaugurar al carrer Saragossa, vostè hi era, 
era un carrer que tenia asfalts i voreres preexistents i el cost 100% l’assumim 
l’administració. És cert que ho hem fet a través d’un Fons Estatal d’Inversió Local 
però la norma que apliquem és aquesta, per tant en aquest sentit no hi ha un 
tractament diferent dels districtes i del centre sinó que el tractament és en funció de 
l’Estat. 
 
 La segona qüestió és que parlem amb tothom, parlem absolutament amb 
tothom, ens hem fet farts i ens farem farts de parlar amb els veïns perquè ja es prou 
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difícil tirar endavant com sap vostè la urbanització dels districtes i no vull dir que el 
diàleg sigui fàcil perquè òbviament els greuges històrics, l’acumulació de situacions 
complexes que han hagut de patir els veïns fan a vegades el diàleg complex però 
nosaltres per això no patim, al contrari, parlem amb tothom i ho continuarem fent, 
abans, durant les obres també, perquè ens interessa molt que els veïns es facin 
corresponsables amb nosaltres de fer el seguiment de les obres, d’aquesta manera 
poden entendre molt millor les incidències que sorgeixen. És cert que urbanitzarem 
un sector de la Floresta perquè com es va plantejar en aquest Ple per part de l’antic 
portaveu del seu grup hi havia un compromís pressupostari en el qual havíem subscrit 
l’obligació de durant l’any 2009 iniciar la urbanització d’un sector a la Floresta i això 
no s’havia tirat endavant, jo em vaig comprometre aquí de garantir el compliment 
d’aquest acord i parlant amb l’àmbit de Territori ens diuen que allò que tenen més a la 
mà per tirar endavant i per tirar endavant amb urgència és el Turó del Sol i per tant 
aquesta és la nostra decisió, urbanitzar el Turó del Sol. Ja sé que hi ha persones que 
han de pagar 20.000 €, ja ho sé, nosaltres pagarem molts diners, ara bé, també hi ha 
persones sense anar més lluny a Valldoreix que estan pagant per una parcel·la res 
de l’altre món, 100.000 € i ho estan pagant tot ells, és a dir no hi ha cap aportació per 
part de l’Entitat Municipal Descentralitzada i no les té gaire lluny aquestes persones, o 
sigui que els hi pot consultar i els hi explicaran quin ha estat el procés de diàleg, 
quina ha estat l’aportació per part de l’Entitat i quin ha estat el capteniment. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: És un 
tema apassionant del que podríem estar parlant durant molt de temps, ara bé, vostès 
diu que parlen, que ho expliquen tot, que parlen amb les associacions, els consells de 
districte, etc., etc., i jo li diria en aquest moment que el centre sociosanitari de la 
Floresta encara estan buscant el projecte del carrer Diputació, i aquest projecte es va 
dir que es va passar pels Consells de Districte i ningú se’n recorda i ningú sap a on 
està aquest projecte, espero que amb el tema del Turó del Sol això sigui així. 
 
 Jo crec que per urbanitzar té prioritat allò que no està urbanitzat que allò que sí 
que està urbanitzat i si anem a filar tan prim en les sentències judicials els sectors de 
Mira-sol se’ls hi donava caràcter de sector consolidat, que judicialment vol dir 
urbanitzat, una altra cosa és que hi hagi una placa de ciment en lloc d’un asfaltat però 
que ja ens serveix. Jo des de l’inici sabia que aquesta moció no tiraria endavant però 
crec que davant dels ciutadans havíem d’aprofitar aquesta possibilitat perquè 
econòmicament serà difícil que se’ns presenti aquesta oportunitat per tancar aquesta 
ciutat que tots la volem maca. Aquesta moció la tombaran amb els seus vots però jo 
segueixo dient que continuo estant a la seva disposició, el nostre grup està a la seva 
disposició per seguir parlant d’aquest tema perquè crec que ja després de 10 anys és 
vergonyós que una ciutat com Sant Cugat estigui en aquestes condicions. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sr. Massanés, en continuarem parlant. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:       7 (PSC i ICV-EUiA) 
Vots en contra: 15 (CiU i PP) 
Abstencions:      3 (ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
 
 3.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA PER TAL D’OBRIR ELS 
PATIS DELS CENTRES ESCOLARS QUE TINGUIN PISTES ESPORTIVES PER A 
SER UTILITZADES PER LA POBLACIÓ EN GENERAL. 
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 (La present moció fou retirada de l’ordre del dia). 
 
RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT CIUTADANA 
 
 5.- PROPOSTA DE CREACIÓ DEL CONSELL DE SEGURETAT I 
CONVIVÈNCIA I D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT. 
 
 (El present punt fou retirat de l’ordre del dia). 
 
TERRITORI 
 
 6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL DE DOTACIÓ 
DE LA XARXA DE SANEJAMENT A L’ÀMBIT DE SANT JOAN – CAN MARCET. 
(EXP. NÚM. 82006/08 – X/08/27930). 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’article 67.1.e) 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, en la nova redacció donada per l’art. 48.2) de la Llei 26/09, de 23 de 
desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives en relació a l’art. 93.4) del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament, el Pla Especial 
de dotació de la xarxa de sanejament a l’àmbit de Sant Joan – Can Marcet, 
d’iniciativa pública municipal en els mateixos termes del projecte elaborat per part 
dels tècnics municipals, i que incorpora les prescripcions dels informes emesos per 
part dels organismes amb competència concurrent, i recull en part aquells 
suggeriments presentats per part de propietaris i entitats incloses en l’àmbit del Pla 
Especial, en el tràmit d’informació pública i participació ciutadana al que s’ha sotmès 
l’avanç de planejament, en allò relatiu a establir en la proposta de Pla Especial criteris 
d’equitat i proporcionalitat que ponderin aquelles inversions que determinats sectors o 
propietaris ja hagin assumit en el conjunt de l’àmbit o fora del mateix i relatives a 
actuacions necessàries de connexió a la xarxa municipal, així com la reducció del 
cost de l’obra. 
 
 2n.- SOTMETRE l'expedient a informació pública per termini D’UN MES, 
d’acord amb el que determina l’art. 83.4) del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, a partir del dia següent al de la 
publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari de 
major circulació, premsa local, tauler d’edictes i mitjans telemàtics de la forma 
legalment prevista, tenint en compte que aquest expedient no està sotmès al tràmit 
d’avaluació ambiental, d’acord amb l’informe emès per part de la Direcció de Medi 
Ambient, que s’incorpora a la proposta com a motivació específica, d’acord amb el 
que determina l’art. 89.5) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
 3r.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent, que 
s'haurà d'evacuar en el termini reglamentari d'acord amb allò que preveu l'article 83.5) 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, així com a l’òrgan ambiental de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 4t.- TRASLLADAR el present acord a l’Entitat de Medi Ambient de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, als efectes de sol·licitar les ajudes econòmiques que 
corresponguin, d’acord amb les competències que li són pròpies. 
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 5è.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament 
sempre que superats els terminis assenyalats en el punt segon anterior no s’hagi 
presentat cap al·legació ni reclamació davant el projecte de Pla Especial, i REMETRE 
l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona juntament amb els 
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en 
compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per tal d’interessar llur aprovació 
definitiva, segons allò que preveu l’art. 78 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
 6è.- NOTIFICAR el present acord a tots els propietaris inclosos en l’àmbit de 
l’esmentada figura de planejament. 
 
 7è.- CONFERIR tràmit de vista i audiència a l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès, d’acord amb el que determina l’art. 83.7) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Portem l’aprovació 
d’un Pla Especial per dotar de xarxa de sanejament separativa tot l’àmbit de Can Sant 
Joan i Can Marcet, és l’àmbit nord de la ciutat, colindant amb l’autopista AP7, és un 
àmbit que va ser urbanitzat fa molts anys per l’Institut Català del Sòl i en aquell 
moment no hi havia l’exigència d’una xarxa separativa d’aigües pluvials i negres. Atès 
que és un sector que s’ha densificat molt darrerament la proposta que fem és 
d’aprovar un Pla Especial que permeti dotar aquesta xarxa de sanejament en tot el 
sector. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres 
compartim el diagnòstic dels problemes de qualitat ambiental importants que estan en 
el polígon de Can Sant Joan i per tant votarem a favor igual que vam fer en l’avanç de 
planejament. No obstant això volem fer dues consideracions, la primera és que 
sabem que aquesta és una elevada inversió i que ha trobat reticències en empreses 
ubicades al sector de cara al seu finançament, per tant la primera consideració és 
que pensem que caldrà esforçar-se en la negociació per trobar una solució justa per a 
totes les parts tenint en compte el que ha dit vostè, que fa 30 anys es va fer una xarxa 
tot i que no tenia l’obligació de xarxa separativa. 
 
 La segona és el fet i és bo que ho conegui la ciutadania, estem davant d’una 
operació important en quantia, passa d’11 milions d’euros a 7 milions d’euros i per 
tant tot i que la rebaixa que hi ha en l’expedient degut a les solucions que es donen 
tècniques hi ha una important inversió de 7 milions d’euros, el que costa aquesta 
operació de fer la xarxa de clavegueram al polígon de Can Sant Joan. Nosaltres el fet 
de passar d’11 a 7 ho apreciem, pensem que és una rebaixa considerable, que s’han 
fet esforços des del punt de vista tècnic per adequació però a nosaltres també ens 
obliga a apreciar la rebaixa però alhora també a actuar amb responsabilitat i 
prudència perquè d’11 a 7 milions convindran amb mi que hi ha molta diferència. 
Diem això perquè nosaltres volem deixar clar que el nostre vot favorable no comporta 
el fet de valorar en cap sentit la solució tècnica adoptada perquè no és la nostra feina 
ni volem entrar a dir si és millor que hi hagi dues conques o una conca, el que 
nosaltres volem deixar dit és això, que nosaltres creiem que hi ha un diagnòstic a fer 
però no podem valorar o entrar en la solució tècnica. També a títol informatiu dir-los-



                   

 
                   

 SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.01.10                    pàg. 14 
 
 

hi que ens hem estat informant sobre aquesta qüestió i que en concret la solució que 
vostès proposen d’utilitzar la depuradora de Rubí, titularitat de l’ACA, en aquest 
moment aquesta depuradora i el clavegueram que hi dóna accés també estan en molt 
mal estat i per tant voldríem deixar simplement constància de què vol dir utilitzar la 
depuradora de Rubí i que el clavegueram aquest també està en mal estat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DEL PLA 
PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL SECTOR TURÓ DE CAN MATAS – CTRA. DE 
VALLVIDRERA. (EXPEDIENT NÚM. 81003/09 – X/09/17482). 
 
 1r.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades per part del Sr. Carles Fort i 
Montefusco, actuant en nom i representació de la Junta de Compensació del Pla 
Parcial del Turó de Can Matas – Ctra. de Vallvidrera, la qual ha estat estimada i Sra. 
Montse Franquesa Spada, actuant en nom i representació de la companyia mercantil 
Franquesa Spada, SL, la qual ha esta desestimada davant el projecte de Modificació 
del Pla Parcial d’Ordenació del sector Turó de Can Matas – Ctra. de Vallvidrera, 
aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en data 20 de juliol de 2009, en el termini 
d’informació pública al que es va sotmetre l’expedient, d’acord amb l’informe tècnic 
emès a l’efecte i que s’incorpora a la proposta com a motivació específica, d’acord 
amb el que determina l’art. 89.5) de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb el següent 
resultat: 
 
a) Al·legació formulada pel Sr. Carles Fort i Montefusco en data 19 de novembre de 
2009 (RGE E2009043307), en nom i representació de la Junta de Compensació del 
Pla Parcial del Sector Turó de Can Matas. 
 
Sol·licita, dins el termini, que l’eventual finançament del cost d’execució derivat de 
l’augment de serveis i infraestructures de les companyies subministradores per causa 
de l’increment d’habitatges repercuteixi exclusivament en els promotors del present 
pla. 
 
“S’informa favorablement l’al·legació del Sr. Carles Fort Montefusco i en aquest sentit 
es proposa estimar-la amb la incorporació en el document de planejament que els 
eventuals costos d’execució derivats dels possibles augments de serveis i 
infraestructures que comporti l’augment d’habitatges repercutiran exclusivament als 
promotors del pla.” 
 
b) Al·legació formulada per la Sra. Montse Franquesa Spada, en nom i representació 
de la companyia mercantil Franquesa Spada, SL, en data 23 de novembre de 2009 
(RGE 2009043646). 
 
Sol·licita, dins el termini, que la present Modificació també contempli la possibilitat de 
construir a la parcel·la D2, propietat de la companyia que representa un edifici 
plurifamiliar de planta baixa més dues, amb els mateixos paràmetres d’edificació que 
el pla proposa per a la parcel·la D1. Alhora al·lega que el pla conté una incongruència 
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pel que fa a la densitat d’habitatges, que el Pla Parcial estimava en un màxim de 26 
habitatges per a la parcel·la D1, mentre que la Modificació la redueix a 24 habitatges. 
 
“S’informa desfavorablement les al·legacions de la Sra. Montse Franquesa i en 
aquest sentit es proposa desestimar-les en base al següent: 
 
- El nombre màxim de 24 habitatges que estableix la Modificació puntual del Pla 
Parcial a la parcel·la D1 no és un error, sinó que és la mateixa modificació la que 
varia aquest nombre, com ho fa a la resta de les parcel·les. 
 
- Pel que fa a l’aplicació de l’ordenació proposada per a la parcel·la D1 a la parcel·la 
propietat de la interessada cal dir que aquesta resta fora de l’àmbit de la present 
modificació puntual i no es justifica l’interès públic de la seva inclusió, tot això sense 
perjudici que pugui ser objecte d’eventual modificació puntual de planejament futura 
d’acord amb l’article 96 de la Llei d’Urbanisme, per la qual es reconeix la iniciativa 
privada per formular o modificar plans parcials urbanístics”.  
 
 2n.- INCORPORAR en el document de Modificació puntual de Pla Parcial 
d’Ordenació, les determinacions de l’informe favorable de l’ATM, de 26 d’octubre de 
2000, així com les determinacions dels informes tècnics i jurídics emesos a l’efecte i 
que s’incorporen a la proposta com a motivació específica, d’acord amb el que 
determina l’art. 89.5) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
 
 3r.- INCORPORAR d’ofici la següent regulació complementària a l’art. 29.4e) 
de les NN.UU. del Pla Parcial d’Ordenació Turó de Can Matas – Carretera de 
Vallvidrera, d’aplicació a l’àmbit de referència de la present modificació. 
 
“En edificis que, per la seva tipologia, disposin d’accessos als habitatges mitjançant 
passeres i amb la caixa d’escala a l’exterior del volum principal de l’edifici, podran 
sobresortir per sobre del gàlib màxim definit pels plans teòrics de coberta inclinada els 
elements tècnics, tals com badalots d’escala o volums destinats a maquinària o 
recorregut d’ascensor 
 
Els badalots d’escala podran sobresortir per sobre del gàlib definit pels plans teòrics 
de coberta inclinada superant el 30% de pendent màxim permès. Aquests tindran una 
pendent màxima igual al pla que defineix l’últim tram d’escala per tal de poder accedir 
a la coberta adequadament”  
 
 4t.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament, i 
REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, juntament 
amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, 
en compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, als efectes de llur aprovació definitiva, segons allò 
que preveu l’art. 78 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, així com ordenar la publicació de l’acord 
d’aprovació definitiva als efectes de la seva executivitat.  
 
 5è.- TRASLLADAR el present acord a Centros de Equipamiento Zona Oeste, 
SA, en la seva qualitat de titular registral de la finca. 
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 6è.- NOTIFICAR el present acord als al·legants, així com al promotor de 
l’esmentada figura de planejament. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Els proposem 
aprovar provisionalment una modificació puntual del Pla Parcial d’Ordenació del 
Sector Turó de Can Matas. Com recordaran es tracta d’una operació que ha de 
permetre la ubicació d’habitatges de protecció oficial en parcel·les privades. Per tant, 
per primera vegada tindríem un privat que opta per promoure habitatge de protecció. 
És en aquest sentit que resolem les diverses al·legacions que s’han formulat i 
aprovaríem provisionalment aquesta figura de planejament. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Igual que 
vam fer en l’aprovació inicial nosaltres volem manifestar el fet excepcional que hi hagi 
una entitat bancària que faci habitatge de lloguer, d’habitatge públic de protecció. Ens 
sembla que és un fet que no és comú i que val la pensa assenyalar-ne 
l’excepcionalitat. Dir també que han canviat les condicions perquè això pugui succeir, 
perquè hi ha una situació de crisi econòmica que fa que les entitats bancàries puguin 
veure com atractiu aquest sector, i celebrar per part nostra aquesta circumstància. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 8.- PROPOSTA DE SUBROGACIÓ PARCIAL DRET DE SUPERFÍCIE A 
FAVOR D’ÀGORA MASÍA BACH IMMOBILIÀRIA, S.L. UNIPERSONAL. (EXP. 
NÚM. 91/10/01 – X/10/710). 
 
 1r.- APROVAR en els seus propis termes, contingut i abast, sol·licitud 
presentada per part de la Sra. Pilar González Morcillo, en representació d’Estudio 
Àgora, SA, Unipersonal i el Sr. Serafín González Morcillo, en nom i representació de 
la mercantil Nuevo Àgora Centro de Estudios, SL, com a administradora única de 
l’entitat Àgora Masia Bach Inmobiliaria, SL, de data 16 de novembre de 2009, relativa 
a la subrogació parcial en el dret de superfície del que és titular Estudio Àgora, SA, a 
favor d’Àgora Masia Bach Inmobiliaria, SL Unipersonal, sobre una finca propietat de 
l’Ajuntament de Sant Cugat, en virtut d’escriptura de constitució de dret de superfície 
atorgada en data 13 de desembre de 2001, davant notari de Sant Cugat del Vallès, 
Emilio Roselló Garcia, número 1620 del seu protocol. 
 
 2n.- APROVAR, d’acord amb el que determina l’art. 41.1) del Decret Legislatiu 
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova la Llei de Sòl estatal, la subrogació parcial en 
el dret de superfície del que és titular la companyia mercantil Estudio Àgora, SA a 
favor d’Àgora Masia Bach Inmobiliaria, SL Unipersonal, en quant a 1.108,95 m² dels 
6.130 m² sobre els quals es va constituir el dret de superfície, i que representen el 
18,08% de la superfície total, que haurà de subrogar-se en tots els drets i obligacions 
del superficiari en quant a la participació en què es subroga. 
 
 3r.- FORMALITZAR l’esmentada subrogació parcial en el dret de superfície a 
favor d’Àgora Masia Bach Inmobiliaria, SL Unipersonal, mitjançant escriptura pública 
que haurà d’incorporar les següents condicions específiques: 
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3.1.- Durada: La durada serà la mateixa que l’establerta a l’escriptura de constitució 
del dret de superfície, això és, de cinquanta anys a comptar des del 13 de desembre 
de 2001. Per tant, finalitzarà el 13 de desembre de 2051. 
 
3.2.- Contraprestació: AGORA MASIA BACH INMOBILIARIA, SL UNIPERSONAL 
abonarà el pagament del 18,08% de la quantitat anual que resta pendent. 
 
3.3.- Causes de reversió: seran les mateixes que les del dret de superfície constituït 
amb ESTUDIO ÀGORA, però s’afegeix una més, específica per a ÀGORA MASIA 
BACH INMOBILIARIA, SL UNIPERSONAL, segons la qual serà causa de reversió 
l’exercici d’activitats culturals-docents diferents de les d’ESTUDIO ÀGORA, SA sense 
la prèvia autorització de l’Ajuntament. 
 
3.4.- Despeses de formalització: AGORA MASIA BACH INMOBILIARIA, SA es 
compromet a subscriure l’escriptura pública de subrogació parcial i assumir totes les 
despeses de la seva formalització i inscripció al Registre de la Propietat. 
 
 4t.- SOTMETRE l’expedient de cessió a informació pública pel termini de 30 
dies hàbils, en línia amb allò que preveu l’article 49 del vigent Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, superat el 
tràmit del qual s’entendrà aprovat definitivament l’expedient de constitució del dret de 
superfície, havent-se de donar compte prèviament a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, 
segons allò que determina l’art. 49.3) de l’esmentat Reglament 336/88. 
 
 5è.- FACULTAR l’Alcalde President o Tinent d’Alcalde de Territori, 
indistintament, per a la formalització de la corresponent escriptura pública per a la 
subrogació parcial de l’esmentat dret de superfície, d’acord amb el que determina 
l’art. 40.2) del Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, així com per als atorgaments 
documentals complementaris que puguin resultar necessaris per a la seva inscripció 
en el Registre de la Propietat. 
 
 6è.- APROVAR la reversió automàtica de l’esmentat dret de superfície a favor 
de l’Ajuntament, en el supòsit que no es destinés a l’ús previst, en els mateixos 
termes que determina l’art. 50.1) de l’esmentat Reglament del Patrimoni dels Ens 
Locals. 
 
 7è.- TRASLLADAR el present acord al legal representant d’Estudio Àgora, SA i 
Nuevo Àgora Centro de Estudios, SL, així com a l’Àmbit de Gestió Municipal 
d’Economia i Planificació Estratègica. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: És un tema amb molt 
de tràmit; és una subrogació parcial del dret de superfície que es va donar en el seu 
dia a favor d’ÀGORA MASIA BACH i per tant ens han sol·licitat poder fer aquest canvi 
de nom i els proposaríem que ho aprovéssim.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
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 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 9.- PROPOSTA DE CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL EN LA 
TRANSCRIPCIÓ A ESCALA 1/1000 DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ I 
PLANEJAMENT VIGENT EN EL NUCLI ANTIC. (EXPEDIENT NÚM. 83001/10 – 
X/10/654). 
 
 1r.- INSTAR de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, a l’empara 
del que determina l’art. 105.2) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i art. 
117 en relació a l’art. 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, rectificació d’errades materials detectades amb 
posterioritat a la remissió del projecte de Transcripció a escala 1/1000 del Pla 
General Metropolità i planejament vigent en el nucli antic, al terme municipal de Sant 
Cugat del Vallès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per tal 
d’interessar la seva aprovació definitiva, i que en cap cas comporten canvis 
substancials -no essent necessària una nova informació pública- en els mateixos 
termes de la documentació tècnica elaborada per part del Cap de Servei de 
Planejament i Gestió de l’Àmbit de Territori, relatives a reajustar l’alineació de la 
vialitat a la realitat existent de la porció de terreny situada al carrer Indústria, 7-9. 
 
 2n.- SOL·LICITAR a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, la 
devolució dels exemplars del projecte remesos a aquesta Comissió, als efectes de 
procedir a esmenar-los, d’acord amb les determinacions descrites en l’apartat primer 
d’aquest acord i REMETRE novament l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona per tal d'interessar la seva conformitat a l'esmentada 
documentació, als efectes de la seva aprovació definitiva, segons allò que preveu 
l’art. 78 de la Llei 1/2005, de 26 de juliol. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: En aquest cas també 
un tema menor. Pel que fa a la proposta de corregir una errada material en la 
transcripció escala 1/1000 del Pla General Metropolità. Concretament estem parlant 
del carrer Indústria i en el plànol es va obviar una porció de terreny que s’ha de 
reajustar la seva alineació perquè és una vialitat existent. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT 
 
 10.- PROPOSTA D’ASSUMPCIÓ DE COMPETÈNCIES D’INSPECCIÓ I 
SANCIONADORES EN MATÈRIA D’ESTABLIMENTS PÚBLICS, ESPECTACLES 
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES. 
 
 La Llei del Parlament de Catalunya 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, publicada en el 
DOGC núm. 5419 de 13.07.09, en l’article 11.e) atribueix a la Generalitat la 
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competència per inspeccionar i sancionar els establiments oberts al públic, els 
espectacles públics i les activitats recreatives autoritzats pels ajuntaments quan 
aquests no hagin acordat assumir l’exercici d’aquesta competència d’acord amb el 
que estableix l’art. 13.1.d) de la pròpia Llei. 
 
 L’esmentat article 13.1.d) atribueix als ajuntaments les competències de la 
Generalitat anteriorment descrites respecte dels establiments oberts al públic, 
espectacles públics i activitats recreatives sotmesos a llicència municipal, en els 
supòsits que per mitjà d’un acord del Ple municipal s’hagi aprovat l’assumpció 
conjunta de l’exercici d’aquestes competències, havent dita circumstància d’ésser 
comunicada al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. 
 
 L’assumpció de competències en aquesta matèria resulta congruent amb les 
que tenen atribuïdes els municipis en l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i el seu exercici es connecta directament amb 
la potestat municipal de control preventiu a través de llicència i posterior comprovació 
que els establiments oberts al públic, així com els espectacles públics i activitats 
recreatives, es desenvolupen de conformitat amb les mesures de seguretat, 
salubritat, així com de protecció del medi ambient i de la convivència ciutadana. 
 
 En base a tot l’anterior es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- ASSUMIR conjuntament amb la Generalitat l’exercici de les competències 
d’inspeccionar i sancionar els establiments oberts al públic, els espectacles públics i 
les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal, a l’empara d’allò que 
preveuen els articles 11.1.e) i 13.1.d) de la Llei del Parlament de Catalunya núm. 
11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
 
 2n.- COMUNICAR el precedent acord al Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació als corresponents efectes legals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ: Proposem amb aquest punt que portem en el Ple la proposta que 
l’Ajuntament assumeixi la competència -que per llei li és atribuïda a la Generalitat 
però que pot ser delegada als ajuntaments- per inspeccionar i sancionar els 
establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives 
autoritzades pels ajuntaments. Aquesta de fet és una competència que l’Ajuntament 
de Sant Cugat ja venia exercint abans però el fet que s’hagi modificat recentment 
aquesta llei ens obliga, si volem continuar-la exercint, a que la tornem a sol·licitar o 
assumir a partir d’aquest Ple. De fet en aquests moments l’Ajuntament ja exerceix la 
seva potestat municipal de control preventiu a través de les llicències ambientals que 
atorga i per tant, en aquest cas el que fem és assumir també la competència de 
comprovar que tots aquests establiments oberts al públic, així com els espectacles 
públics i les activitats recreatives es desenvolupen de conformitat amb les mesures 
de seguretat, salubritat així com de protecció del medi ambient i de la convivència 
ciutadana que formen part de l’àmbit de les llicències ambientals. 
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 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Bé, nosaltres de 
fet al veure la seva proposta d’acords alhora que incloïen dins dels àmbits inspectors 
de la proposta, el tema de convivència ciutadana i locals, doncs nosaltres vam 
aprofitar per proposar una ampliació d’aquesta acció inspectora per tal que també 
s’adeqüés la Llei de normalització lingüística amb aquesta acció inspectora. És a dir, 
que aquests inspectors quan anessin als locals que calia escatir doncs que també s’hi 
fixessin -perquè és gratis- si realment es complia la Llei de normalització lingüística, si 
els cartells estaven tal i com diu la llei almenys en català, si les cartes de serveis, etc. 
també estaven almenys en català. Hem fet les consultes, sembla ser que en aquesta 
proposta d’acords no es pot incloure però nosaltres sí que aprofitant que parlem 
d’establiments, parlem de la ciutat i parlem d’acció inspectora, sí que voldríem fer la 
insistència en el compliment de la Llei de normalització lingüística. Segons la mateixa 
llei i segons informe de l’Agència Catalana de Consum el mateix Ajuntament té plenes 
competències en matèria de disciplina de mercat i de defensa dels consumidors, dels 
usuaris i de les actuacions inspectores, que també inclou l’apartat lingüístic. Per tant, i 
segons també aquest matí ens ha estat informat que qualsevol funcionari que realitzi 
una inspecció té el deure d’informar de qualsevol subjecte que no estigui conforme a 
normativa. Per tant, nosaltres malgrat que en aquest acord no es pot contemplar sí 
que demanem un increment de la sensibilitat en aquest aspecte perquè igual que ens 
succeeix amb altres coses en aquesta ciutat i en el nostre país que hem de fer coses 
per imperatiu legal doncs s’ha de fer ben palès que la presència del català en la 
nostra ciutat, als comerços, és també un imperatiu legal. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ: Com hem comentat aquest matí amb el Sr. Grangé i ell comentava 
ara, nosaltres compartim plenament la sensibilitat d’assegurar que la Llei lingüística 
de Catalunya es compleix també a la nostra ciutat. En aquest cas però estem parlant 
d’inspectors ambientals que del que s’ocupen és d’assegurar que aquells vectors 
ambientals que tenen atribuïdes la responsabilitat de comprovar que tot està correcte 
es compleixen correctament. Que en aquest cas faria més referència perquè tothom 
ho entengui a temes relacionats amb l’aigua, amb els sorolls, amb els residus i no tant 
en temes de política lingüística. Per tant, segurament haurem de treballar i veure 
conjuntament amb la resta de companys si correspon més a la Policia, si òbviament 
aquests inspectors poden a més a més de les seves tasques corresponents assumir-
ne d’altres, perquè coses a inspeccionar o a donar-se quan es visita un local n’hi ha 
moltes més però en aquest cas són inspectors que tenen atribuïda la funció de vetllar 
perquè tots aquells temes relacionats amb la qualitat ambiental estan correctament a 
la nostra ciutat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 11.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sr. 
Alcalde voldria fer un prec i una pregunta. 
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ZONES APARCAMENT AL VOLTANT ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES: El prec seria 
sobre les zones d’aparcament al voltant de l’Escola Oficial d’Idiomes. Al voltant 
d’aquesta Escola a la tarda hi ha gran moviment de cotxes de persones que van a 
l’Escola Oficial d’Idiomes. Ve gent de tota la comarca i sovint és molt complicat trobar 
lloc d’aparcament. En canvi, hi ha unes zones de càrrega i descàrrega i altres 
reservades a Correus que no tenen cap ús en horari de tarda. Per tant, el meu prec 
és per ser facilitador i realista i demano revisar aquella zona permetent l’aparcament 
en horari de tarda. Crec que no perjudicaria a ningú i beneficiaria tant a la gent de 
l’Escola Oficial com a molts veïns. En aquests moments es perden uns espais per 
res. 
 
PIRÀMIDE D’EDATS A SANT CUGAT: I la pregunta seria d’un caire molt diferent. 
Hem pogut veure al Diari de Sant Cugat la piràmide d’edats de Sant Cugat i aquesta 
té més que forma de triangle, té més una forma semblant a un arbre de Nadal. Volem 
mostrar la nostra preocupació per aquesta fuita de joventut, constatada i que molts 
cops se’ns ha dit que era una exageració. Poc abans dels 20 i després dels 30 hi ha 
aquesta fuita. Ens agradaria saber a què atribueixen vostès aquesta realitat. Potser té 
quelcom a veure en ser la tercera ciutat més cara de l’Estat. És veritat que som la 
ciutat més jove, la tercera més cara i som una ciutat que expulsa als joves i aquí en 
tenim una constatació. Els fills i filles que es van fent grans dels santcugatencs i 
santcugatenques que són els que garantirien aquesta cohesió i aquest arrelament a 
la ciutat. És una llàstima per molts motius.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Quant al primer prec la Sra. Subirà en pren nota. 
 
 . REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, SRA. SALAT (RESPOSTA): 
 
PIRÀMIDE D’EDATS A SANT CUGAT: Sra. Gorina, des de la Regidoria de Joventut 
estem fent un estudi sobre la Joventut, sobre la condició juvenil, no en els propers 
dos anys, que seria el que englobaria el Pla Local de Joventut, sinó amb una 
perspectiva de la ciutat que tindrem en els propers 5/10 anys. Tot aquest estudi té per 
objectiu saber com ens hem de preparar com a ciutat per acollir els joves que de cap 
manera volem que marxin com vostè comentava i fruit d’aquesta voluntat és la 
potència que tenen les polítiques d’habitatge adreçades cada vegada més al sector 
juvenil de la nostra ciutat i a la resta de la població en general. Quan tinguem l’estudi 
més elaborat si de cas ja li farem arribar.  
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 
PLANS ESPECIALS DE MILLORA URBANA: Vostè fa una estona ha fet unes 
paraules en referència al Pla Especial de Millora Urbana de les Bobines de Valldoreix, 
que m’ha semblat que -potser ho he interpretat malament- no hi estava d’acord amb 
la licitació o amb els càrrecs que s’ha donat als veïns sobre aquest procés, que com 
vostè sap va estar aprovada la licitació per tots els grups polítics de Valldoreix. La 
pregunta és: Vostè creu que l’Administració Local ha de contribuir als Plans Especials 
de Millora Urbana? I a partir d’ara, en el conjunt del municipi, l’Ajuntament de Sant 
Cugat contribuirà als Plans Especials de Millora Urbana? 
 
INSTAL·LACIÓ CÀMERES DE TRÀNSIT I DE SEGURETAT: La segona pregunta és 
una interpel·lació al Sr. Martorell en referència als projectes que hem demanat al FEIL 
2, al FEIL 2010, sobre seguretat ciutadana i càmeres de trànsit i de seguretat. No de 
trànsit, sí de seguretat, els hi demanaria si ja tenen o han sol·licitat els permisos a la 
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Conselleria d’Interior al respecte i suposo que els tindrem, el permisos, perquè si no 
els tenim no sé què farem amb les càmeres una vegada que s’hagin hagut d’instal·lar. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sr. Villaseñor, li respondrem en el proper 
Ple aquestes qüestions. 
 
 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 
JARDINERES PLAÇA OCTAVIÀ: De fet un té la sana costum de passejar per Sant 
Cugat, i per tant veu coses que moltes vegades el sobten. Com per exemple les 
jardineres de la Plaça Octavià que estan posades de qualsevol manera i per tant jo 
crec que s’haurien de posar o reubicar d’una manera més correcte, perquè estan allà 
al mig i em dóna la sensació que s’hauria d’intentar arranjar. 
 
DEFICIÈNCIA PINTURA PAS DE VIANANTS: Després també, no solament 
passejant sinó circulant per varis llocs de Sant Cugat ens sobta que tot el tema de la 
senyalització i la pintura del pas de vianants pràcticament no es veuen. Qualsevol dia 
tindrem algun disgust perquè evidentment no es veuen la lluminositat de la pintura 
blanca del pas de vianants. Per tant, demanaria que amb el tema de manteniment, 
que no estic a la Comissió, i per tant no sé si es fa realment, però verdaderament que 
s’arrangi aquest tema. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Roda, en pren nota la Sra. Marta Subirà. 
Entenc que són dos precs i per tant mirarem de poder donar solució a aquests temes. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
 
MALA VISIBILITAT EN EL PASSOS DE VIANANTS: Va en la línia del Sr. Roda. En 
la cruïlla del pas de vianants que hi ha en el carrer Safareigs amb passeig Valldoreix 
quan un passa per sota el pont hi ha una sobtada pujada i allà hi ha uns matolls que 
impedeixen amb un alt grau veure si hi ha vianants creuant el carrer. Crec que és un 
tema de seguretat que caldria mirar-se’l i a més només tallant els matolls aquells ja es 
veuran millor els vianants; estan força alts i no hi ha visibilitat. 
 
I en aquesta mateixa línia els hi demanaríem que revisessin la situació d’alguns 
containers que estan posats molt al costat de passos de vianants, la qual cosa 
circulant no es veu si hi ha algun vianant que està esperant per a passar. Hi ha 
diferents, sobretot fins i tot per la zona de Coll Favà, Monestir n’hem vist uns quants. 
 
REHABILITACIÓ CARRER FERRAN ROMEU: I per últim un recordatori. Recordaran 
que nosaltres varem presentar una moció fa un Ple o dos sobre el carrer Ferran 
Romeu, sobre la seva rehabilitació. Se’ns va informar per part de la Tinent d’Alcalde 
que hi havia un matalàs que l’havien posat els veïns perquè no els toqués el cotxe a 
terra. Hi ha dos veïns més que han tingut la mateixa idea. Ja hi ha tres matalassos en 
aquests moments. Per tant igual hauríem d’obrir una línia de subvencions pel 
matalassos perquè als veïns no els toqui el cotxe a terra. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Escolti’m Sr. Grangé, els dos primers temes que 
es refereixen a Mobilitat la Sra. Subirà i el Cap d’Àmbit de Mobilitat que estan aquí en 
prenen nota i miraran de resoldre-ho; jo la percepció que tenia és que els matolls 
aquests del carrer Safareigs no eren gaire alts. Deuen haver crescut, però si és un 
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tema de seguretat s’ha de resoldre. I el tema del carrer Ferran Romeu la Sra. Paraira 
li respondrà perquè a més ho té molt fresc. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
REHABILITACIÓ CARRER FERRAN ROMEU: Em sembla recordar que vam dir que 
el mes de gener faríem una actuació. En aquests moments el puc informar que si tot 
va bé començarem divendres o dilluns. Estem actuant aquí a Nostra Sra. dels Àngels 
que tenien problemes també i havíem de passar la maquinària. I ja dic, a la que 
acabem, entre divendres i dilluns anirem allà, es farà un anivellament, un aplanament 
es refaran els bordons i traurem els matalassos evidentment. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
 
MANCA VISIBILITAT C/ TOLEDO AMB RBLA. DEL JARDÍ: En primer lloc també 
voldria fer un prec que és respecte a la necessitat del carrer Toledo amb Rambla del 
Jardí de posar un mirall. Donat el cas que la gent que puja pel carrer Toledo quan 
arriba cap a la cruïlla no veu ben bé si ve algú per Rambla del Jardí. Si ho poguessin 
estudiar com varen fer que en un moment donat van dir que no però després s’ha 
acabat posant, el del carrer Àvila amb passeig de l’Havana, agrairien els veïns 
d’aquella zona que es pogués posar. 
 
TRÀMITS I GESTIONS EN DISSABTE A L’OAC: Després, Sr. Alcalde, voldria 
plantejar-li una qüestió que m’amoïna profundament. El cap de setmana passat una 
ciutadana va trucar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i va preguntar si podia passar 
aquell mateix dissabte per demanar un volant d’empadronament i vet aquí que li van 
contestar negativament dient-li que no, que tan sols era per registre i l’horari era de 
dilluns a dijous de 08:00 a 18:45, divendres i vigílies de festius de 08:00 a 14:00 
hores, dissabtes de 09:00 a 13:00 hores, tan sols registre. Aquell funcionari doncs va 
estar encertat i a aquesta veïna santcugatenca la van informar adequadament, però 
ens trobem amb una sorpresa que per part de l’Ajuntament de Sant Cugat les 
peticions que varem fer nosaltres de saber exactament el dia 12 de desembre quants 
volants d’empadronament s’havien realitzat, se’ns indica que es van fer 38 volants 
d’empadronament. Justament era un dissabte, i el dissabte segons diu la web de 
l’Ajuntament i així també ho diuen tots els fulls d’informació està obert per registres. 
És per saber exactament si finalment els dissabtes s’obrirà plenament amb atenció 
per als ciutadans o tan sols es farà de manera excepcional. 
 
 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ 
(RESPOSTA): 
 
TRÀMITS I GESTIONS EN DISSABTE A L’OAC: Sra. Rodríguez, em sembla que 
aquesta qüestió se li va respondre per escrit durant el transcurs d’aquest mes en el 
darrer Ple que vostè va plantejar aquesta qüestió i en tot cas li tornarem a respondre 
la seva petició que ens formula en aquest moment. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
 
TRÀMITS I GESTIONS EN DISSABTE A L’OAC: Sí, sí que se m’ha contestat per 
escrit i diu la informació el que van fer el dissabte aquell. Però per altra banda, quan 
truques, et diuen que tan sols està obert per registre, per fer algun volant 
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d’empadronament no. És tan sols per registre, per tant, l’únic que demano és que si 
els dissabtes està habilitat tan sols per registre o bé per fer qualsevol tipus 
d’informació ciutadana o de presentació no tan sols d’instàncies. O és per saber si 
finalment els dissabtes al matí estarà obert i per tant, modificaran vostès la pàgina 
web i tota la documentació que tenen allà a disposició dels ciutadans. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Està clara la seva petició Sra. Rodríguez, vostè 
demana simplement que hi hagi una coherència amb l’actuació municipal. Estic 
d’acord amb vostè, i el Sr. Puigneró abans del proper Ple li respondrà. Li van 
respondre l’anterior pregunta que vostè va fer, ara li ha de respondre una nova 
pregunta que vostè ha plantejat avui. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
 
COINCIDÈNCIA HORÀRIA DE GRUP DE TREBALL I COMISSIÓ INFORMATIVA 
DE SEGURETAT CIUTADANA: Bé, és un prec. Jo tinc per costum assistir a tots els 
Consells de Districte, als grups de treball, les comissions informatives i aquest dijous 
passat em vaig trobar que a la mateixa hora, més o menys, hi havia una comissió 
informativa de seguretat i a la Floresta hi havia el grup de treball de seguretat. 
Aleshores agrairia que en els seus calendaris intentessin planificar de manera que no 
fossin coincidents i poguéssim anar als dos actes. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Li respondrà el Sr. Recasens; Sr. Massanés, és 
que tenim dubtes ... 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Bé 
sembla o que no m’he explicat bé o hi ha hagut un lapsus pel mig. Vull dir, que aquest 
dijous passat a la mateixa hora hi havia un grup de treball a la Floresta de Seguretat i 
teníem Comissió Informativa de Seguretat i llavors agrairia que per a poder assistir 
als dos actes que planifiquessin una mica millor perquè no coincidissin ni en dia ni en 
hora. 
 
 . REGIDOR DE LA RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT 
CIUTADANA (RESPOSTA): 
 
COINCIDÈNCIA HORÀRIA DE GRUP DE TREBALL I COMISSIÓ INFORMATIVA 
DE SEGURETAT CIUTADANA: És cert, van coincidir, intentarem que no coincideixin 
però també els regidors Presidents dels districte tenen els seus calendaris i els grups 
de treball tenen els seus calendaris i la Comissió Informativa també té els seus 
calendaris. Intentarem que no coincideixi però no li puc garantir que no torni a passar. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 20,08 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


