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ESBORRANY ACTA 

 
Srs. Assistents: 
 
Presidència: 
LL. RECODER I MIRALLES 
 
Tts. d'Alcalde: 
J. RECASENS I GUINOT 
M. CONESA I PAGÈS 
J. JOLY I LENA 
M. SUBIRÀ I ROCA 
C. PARAIRA I BESER 
C. FORTUNY I CAMARENA 
X. ESCURA I DALMAU 
 
Regidors: 
X. MARTORELL I VILLALOBOS 
J. PUIGNERÓ I FERRER  
J. ROMERO I TEJERO 
E. SALAT I LLORENTE 
S. PELLICER I LÓPEZ 
X. AMADOR I PITARCH 
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 del dia quinze de febrer de 
dos mil deu, es reuneix en sessió 
ordinària el Ple municipal sota la 
Presidència de l'Il·lm. Sr. Alcalde, 
Lluís Recoder i Miralles, i amb 
l'assistència dels Regidors 
relacionats al marge, així com del 
Secretari General i de l’Interventor, 
havent estat excusada l’absència 
del regidor Sr. Gausa. 
 

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

 
DESPATX D’OFICI 
 
 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES PLENS DE DATES 
14 DE GENER (EXTRAORDINÀRIA) I 18 DE GENER (ORDINÀRIA) DE 2010. 
 

- APROVAR per assentiment dels 24 membres electius presents els 
esborranys de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 14 de gener 
(extraordinària) i 18 de gener (ordinària) de 2010. 
 

QÜESTIÓ D’ORDRE 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Abans d’entrar en l’apartat de mocions de grups 
municipals es va acordar per la Junta de Portantveus del passat divendres d’incloure 
una declaració institucional en la que s’insta al Govern espanyol a cancel·lar 
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immediatament el deute extern que reclama Haití arrel del terratrèmol del 12 de gener 
del 2010 que llegirà el regidor Sr. Calderón. 
 
 I.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN QUÈ S’INSTA EL GOVERN 
ESPANYOL A CANCEL·LAR IMMEDIATAMENT EL DEUTE EXTERN QUE 
RECLAMA A HAITÍ, ARREL DEL TERRATRÈMOL DEL 12 DE GENER DE 2010. 
 
 Atès que el terratrèmol del passat 12 de gener de 2010 a Haití ha causat més 
de 150.000 morts, amb milers de desapareguts i desplaçats, i ha causat incalculables 
danys materials. 
 
 Atès que Haití té contret un deute extern que ascendeix a un total de 1.885 
milions de dòlars, dels quals, el juliol de 2009 la comunitat internacional es va 
comprometre a cancel·lar-ne 1.200 milions, donat que Haití havia acomplert amb els 
compromisos internacionals per a la cancel·lació de bona part del seu deute.  
  
 Atès que l’Estat espanyol reclama prop de 30 milions d’euros en concepte de 
deute extern i que està sotmès al compromís de cancel·lació del 100% del que 
encara reclama. 
 
 Atès que el Club de París (que agrupa als principals països creditors del món) 
es va reunir el passat 19 de gener i va emetre un comunicat en què “exhortava a tots 
els creditors bilaterals d’Haití a condonar el seu deute extern, considerant les 
necessitats financeres que afronta aquest país”. 
 
 Atès que bona part d’aquest deute ha estat considerat per les organitzacions 
de la societat civil d’aquests països com a un deute il·legítim, contret sovint per 
governs dictadors i corruptes, com han estat els de la família Duvalier. 
 
 Atès que la campanya QUI DEU A QUI? (que aglutina a més de 50 
organitzacions de tot l’Estat espanyol), així com les xarxes internacionals de deute 
com són JUBILEU SUD (moviment d’oposició al deute extern integrat únicament per 
col·lectius dels països del Sud), EURODAD (xarxa europea conformada per 59 
organitzacions que treballa per a la cancel·lació del deute a més de 18 països 
europeus) i el CADTM (Comitè d’Anul·lació del Deute al Tercer Món, que treballa 
arreu del planeta) i incomptables organitzacions i moviments socials d’arreu del món 
estan sol·licitant l'anul·lació total del deute d’Haití afectat pel terratrèmol. 
 
 Atès d’un alt perill de militarització de l’ajuda internacional que està rebent 
Haití, com a resposta a la catàstrofe que esta patint. 
 
 El Ple Municipal adopta els següents: 
 

ACORDS 
 
 1r.- RECLAMAR al Govern espanyol la cancel·lació total i immediata del 100% 
del deute extern que encara reclama a Haití, de manera immediata, incondicional i 
sense cap tipus de contra prestació, tal i com també li sol·licita la comunitat 
internacional. 
 
 2n.- INSTAR al Govern espanyol a realitzar una auditoria del deute extern que 
reclama a Haití per tal d’aclarir l’origen d’aquest deute, contret per governs dictadors i 
corruptes, com han estat els de la família Duvalier i, en cas necessari, prendre les 
accions pertinents contra les persones i/o administracions que han originat 
il·legítimament el deute extern. 
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 3r.- DEMANAR al Govern espanyol que les ajudes que destini a Haití siguin 
donacions no reemborsables i que, en cap cas, aquestes ajudes es facin en forma de 
crèdits FAD (Fons d’Ajuda al Desenvolupament), crèdits a l'exportació lligats a la 
contractació de béns i serveis a empreses espanyoles amb unes condicions per sota 
de les del mercat, però que acaben perjudicant encara més els països receptors, ja 
que com tot crèdit va acompanyat d’interessos, aquest fet contribueix a incrementar 
encara més el deute extern d’aquest països. 
 
 4t.- SOL·LICITAR al Govern espanyol que les ajudes que destini a Haití no 
siguin militaritzades; és a dir, que s’atorguin només mitjançant les administracions 
públiques civils i organitzacions i moviments de la societat civil organitzada.  
 
 5è.- RECLAMAR al Govern espanyol que, en un moment en què ostenta la 
presidència de torn a la Unió Europea, insti a la comunitat internacional, ja siguin 
països o institucions financeres internacionals on hi té representació (Fons Monetari 
Internacional, Banc Mundial, Banc Interamericà de Desenvolupament) a cancel·lar el 
100% del deute que se li reclama a Haití, de manera immediata, incondicional i sense 
cap tipus de contra prestació. De la mateixa manera, que tota l’ajuda internacional 
sigui en forma de donació no reemborsable, no condicionada i de manera no 
militaritzada. Especialment, sol·licitem que s’insti ja al Fons Monetari Internacional a 
reconvertir el crèdit de 100 milions de dòlars al que s’ha compromès, en una donació 
no reemborsable i no condicionada. 
 
 6è.- INSTAR al Govern espanyol a que reclami als bancs i caixes el retorn de 
les comissions bancàries que s’han fet a comptes corrents d’ajuda a Haití o que 
inverteixi en projectes de recuperació i rehabilitació del país quantitats equivalents a 
dites comissions. 
 
 7è.- TRASLLADAR el contingut de la present moció a la Secretaría General de 
Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; a la Dirección 
General de Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda; a la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación; a l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament de la Secretaria d’Afers Exteriors del Departament de la 
Vicepresidència; al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a l’Observatori 
del Deute en la Globalització i a la Xarxa Solidària. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Voldria dir que aquesta moció és una moció que ens va fer arribar la Xarxa 
Solidària de Sant Cugat i que finalment els grups han adoptat com a Declaració 
Institucional de l’Ajuntament de Sant Cugat. 
 
 (El regidor Sr. Calderón dóna lectura a l’anterior declaració institucional). 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
 2.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC AMB ESMENES DE CiU I PSC, 
PER TAL D’INSTAR AL GOVERN ESPANYOL A REPARAR LA INCAUTACIÓ DE 
DINERS A PERSONES I FAMÍLIES REPUBLICANES PER PART DEL RÈGIM 
FRANQUISTA. 
 
 Exposició de motius: 
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 Una Ordre de l’1 d’abril de 1938 firmada per les autoritats militars insurrectes 
contra la República va dictar normes per al canvi de bitllets emesos des de la legalitat 
republicana per bitllets emesos pels colpistes en aquelles zones “que s’anessin 
alliberant del domini marxista”. 
 
 Posteriorment, un Decret de l’agost de 1938 establia que els bitllets posats en 
circulació després del 18 de juliol de 1936 serien ingressats en el “Fons de paper 
moneda posat en curs per l’enemic”.  
 
 Aquest fons seria gestionat amb “total independència” respecte el Banc 
d’Espanya i preveia la incautació de diners “als presoners i cadàvers de l’enemic”, a 
“les persones que, procedents de zona enemiga, penetressin per les fronteres i ports 
de l’Espanya Nacional” i als habitants de “zones alliberades” una vegada hagués 
expirat el període de canvi de bitllets del Banc d’Espanya (que exigia l’aval de “tres 
persones de reconeguda solvència econòmica i moral”, és a dir, addictes al règim 
franquista). 
 
 Les persones afectades per la incautació van rebre un resguard on constava 
“l’Autoritat o Establiment receptor, nom i domicili de l’interessat, quantitat nominal 
entregada, classe de paper moneda, data i firma del receptor”. Els resguards, però, 
mai van ser abonats i segueixen a les llars de moltes famílies catalanes. En suma, es 
plantejava una guerra econòmica i un espoli en tota regla a la República. 
 
 La Llei de Memòria Històrica, aprovada l’octubre de 2007 a proposta del govern 
del PSOE, no preveu la reparació de béns a persones i institucions, mentre sí que ho 
fa per als partits i els sindicats. Resulta indispensable i de tota legitimitat que la 
legislació espanyola acabi també aquest episodi de la incautació del franquisme. 
 
 Segons l’Agrupació de Perjudicats per la Incautació del Govern Franquista 
(APIGF), entitat que lidera la lluita per reparar aquesta dramàtica realitat, almenys 
cinc famílies de Sant Cugat han acreditat posseir un resguard emès per les autoritats 
franquistes, podent existir altres famílies en la mateixa situació. 
 
 Per tot això, el Grup Municipal d’ERC proposa que aquest Ple acordi: 
  
 PRIMER, condemnar la incautació de diner legal republicà per part de la 
insurrecció feixista i instar al Govern espanyol a: 
 
1. Investigar i publicar el total de diners i de persones perjudicades que conformaren 

el “Fons de paper moneda posat en circulació per l’enemic”. 
 
2. Restituir a las persones perjudicades o, si s’escau, als seus familiars, els diners 

incautats pel règim franquista, amb un valor actualitzat a l’any en curs; establint els 
canals oportuns, sobretot en aquells casos d’actual situació familiar precària (atur, 
malaltia, etc.) on la restitució total o parcial de la incautació històrica franquista 
pugui esdevenir un ajut en clau de polítiques socials. 

 
3. Modificar la Llei de Memòria Històrica a fi i efecte de contemplar les reivindicacions 

anteriors. 
 
 SEGON, donar a conèixer a la ciutadania de Sant Cugat, a través del butlletí 
municipal Sant Cugat Avui, aquesta realitat, els acords presos pel Ple Municipal i els 
possibles canals de reclamació. 
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 TERCER, traslladar aquests acords a l’Agrupació de Perjudicats per la 
Incautació del Govern Franquista, als grups parlamentaris del Congrés de Diputats i 
al Govern espanyol. 
 
ANNEX  
 

 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. GRANGÉ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: En 
primer lloc volem agrair les esmenes que ens han proposat els dos grups de 
Convergència i Unió i Partit Socialista i que hem incorporat amb molt de gust per tal 
que surti endavant. 
 
 En un Decret del 27 d’agost de 1938 el govern de golpistes de Burgos posava 
en circulació un Decret pel qual s’equiparava la possessió de moneda republicana, és 
a dir la moneda legalment en circulació en aquells moments de l’Estat espanyol, 
s’equiparava la possessió d’aquesta moneda com un delicte de contraband. A 
mesura que va avançar la guerra s’anaven incautant de la moneda republicana que 
tenien totes les persones, totes les famílies, de tal manera que se’ls hi va donar un 
rebut a aquestes persones amb la promesa que un cop finalitzada la Guerra si es 
dirigien al Banc d’Espanya se’ls hi rescabalaria. Per exercir tal suposat dret el Govern 
golpista va posar dues condicions: una, que cada rebut de devolució anés avalat per 
tres persones, i la segona condició que anés acompanyat d’un informe d’addicció al 
règim. Lògicament en aquells moments pràcticament ningú ho va fer i les poques 
persones que es van dirigir al Banc d’Espanya per reclamar els diners que havien 
estat incautats no se’ls hi va donar, això va provocar que finalment el 2005 es 
constituís l’Agrupació de Perjudicats per la Incautació del Govern Franquista que en 
aquests moments compta amb uns 5.000 afiliats, dels quals 5 famílies pertanyen a la 
nostra ciutat, és per això que nosaltres hem vist necessari la presentació d’aquesta 
moció que una mica emana de la ja present Llei de Memòria Històrica que es va 
presentar a l’octubre de 2007 –volem recordar amb el vot contrari d’Esquerra 
Republicana- precisament per no incorporar els drets de rescabalament dels 
particulars. En aquella Llei es reconeix el dret de rescabalament d’alguns partits i 
d’alguns sindicats la qual cosa es va realitzar però de cap de les maneres aquesta 
Llei incorporava el dret dels particulars al rescabalament, de tal manera que un cop 
va sortir endavant aquesta Llei el nostre grup, Esquerra Republicana, va presentar 
l’abril de 2008 una altra proposició de llei per tal que es reconeguin a totes les 
víctimes de la dictadura i la recuperació de la memòria històrica. Un cop més -en 
aquest cas en el Congrés de Diputats- Partit Popular i Partit Socialista van votar-hi en 
contra per tant continuem amb la mateixa situació d’injustícia crònica ja en l’Estat 
espanyol contra les víctimes de l’espoli franquista. Nosaltres simplement el que 
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recollim és la petició d’aquesta agrupació de perjudicats per tal que d’alguna manera 
no es perdi la memòria d’aquest greuge i per l’altre de fer avinent i fer públic a tots els 
santcugatencs que puguin tenir a casa seva algun rebut d’aquest espoli, d’aquesta 
moneda que se’ls hi va incautar i puguin estar en la mateixa circumstància per tal que 
d’una banda l’Ajuntament doni el suport moral a aquesta situació i d’altra pugui fer 
públic a les persones que puguin tenir encara aquests fons que hi ha una associació 
que estan lluitant per aquest rescabalament i per tant d’alguna manera l’ajuntament 
pugui donar aquesta informació. Quelcom més greu que la injustícia és l’oblit que es 
vulgui posar sobre una injustícia, per tant nosaltres volem donar veu a aquesta 
situació injusta. 
 
 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: El nostre grup 
votarà afirmativament aquesta moció. Abans agrair a Esquerra Republicana que ens 
acceptés una esmena en el text que feia referència a l’aprovació a proposta del 
Govern central i aprovada en el Parlament espanyol, sobre la Llei de la memòria 
històrica de gran calatge polític. La justícia alguna vegades està renyida amb les lleis i 
no sempre es pot, per imponderables jurídics, fer de les lleis un acte de justícia. Però 
la voluntat dels ciutadans i les problemàtiques personals i dels col·lectius, 
l’administració propera se n’ha de cuidar i donar resposta. Algunes vegades 
qüestionem el dret internacional per injust, perquè té com a just, per que així també 
ho té recollit els acords de Yalta, el botí de guerra. Però no podem oblidar que la 
nostra guerra va ser una revolta injusta e injustificable, i que aquest botí robat per 
tropes insurgents, han d’estar rescabalats, per justícia també moral i ètica, els qui 
varen ser espoliats i robats d’una manera il·legítima. 
  
 S’han fet grans avenços en aquest sentit i gràcies a governs d’esquerra s’ha 
pogut aprovar una Llei de la Memòria Històrica que fa reparació, entre altres 
qüestions, del retorn patrimonial de les institucions legítimes en la nostra República. 
 
 Ara falta legislar el retorn a persones individuals que crec està en l’objectiu final 
de la reparació històrica i per ser moralment justa té detractors, sobretot en la dreta 
mes ferotge i destructiva d’aquest país. Nosaltres votarem afirmativament perquè hi 
ha santcugatencs i santcugatenques afectats i fent esment al text incorporat pel 
nostre Grup Municipal, en la moció presentada per ERC que diu ... “Resulta 
indispensable i de tota legitimitat que la legislació espanyola acabi aquest episodi de 
la incautació del franquisme”.  
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. ESCURA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CiU: Nosaltres coincidim en l’esperit i en molt bona part en la forma de la moció; 
l’exposició dels motius la subscrivim al 100% pel simple imperatiu ètic i moral davant 
d’un rescabalament necessari, davant d’una injustícia històrica, una injustícia històrica 
que no deixa de ser el peatge una vegada més d’una transició democràtica 
incompleta, no tancada, que 70 anys després encara presenta uns forats clamorosos, 
sobretot en l’àmbit de la justícia i el capítol de restitucions, arxius, béns incautats com 
és el cas, etc. Val a dir també, si em permeten, que en la moció trobàvem una mica 
feble el text de l’acord segon pel fet que ens semblava un “brindis al sol” però per això 
agraïm a Esquerra Republicana la incorporació d’una part de la nostra esmena 
proposada, esmena que en la seva totalitat mirava precisament d’evitar al màxim 
aquest “brindis al sol” i tot i així amb aquesta incorporació parcial nostra que aprofita 
per modular la proposta de manera que incideixi en l’actual situació de crisi, és a dir la 
frase final de “sobretot en aquells casos d’actual situació familiar precària on la 
restitució total o parcial de la incautació històrica franquista pugui esdevenir un ajut en 
clau de polítiques socials”, doncs bé amb aquesta incorporació donem per bona la 
moció i la votarem a favor. 
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 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Llegint 
la moció que ha presentat Esquerra Republicana et dones compte que quasi bé és fil 
per randa una proposició no de llei presentada per Convergència i Unió en el Congrés 
dels Diputats el passat 12 de setembre i desenvolupada i tractada en Comissió 
Constitucional l’11 de març de l’any 2009. Nosaltres per no fer més llarg tot el que és 
el debat estarem amb el que va fer el Partit Popular en el seu moment en la 
proposició no de llei i està més que explicat en el Diari de sessions que l’adjuntaré 
com a part de l’acta d’avui en el Ple de l’ajuntament on explica el per què el Partit 
Popular vota que no i així com el Sr. Quijado per part del Partit Socialista també va 
votar que no a aquesta proposició no de llei. No estem en contra, només faltaria, que 
es tornin els diners a les persones que se’ls hi ha agafat indegudament, però crec 
que s’ha d’acabar de desenvolupar tot el que és la Llei de la memòria històrica i poc a 
poc s’anirà fent; ara de moment s’està desenvolupant una part i ja s’ha dit que en el 
Reglament s’acabarà de desenvolupar. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo 
començaré pel final i quan dic pel final vull dir per l’última intervenció perquè fa gràcia 
escoltar a algú a qui apel·la que es desenvolupi una Llei amb la que no només hi van 
votar en contra sinó que es van posicionar ferventment en contra de tots els grups 
que van promoure la recuperació de la memòria democràtica d’aquest país després 
de tants anys des del pacte de la transició. Nosaltres donarem suport a aquesta 
moció, no estem massa d’acord amb l’esmena que ha presentat el grup de 
Convergència i Unió perquè entenem que la restitució a les persones perjudicades 
pel franquisme no ha d’estar condicionada per la seva situació econòmica en 
l’actualitat, la restitució és un acte de justícia i per tant hauria de ser universal a les 
persones que van ser perjudicades però en tot cas si el grup proponent de la moció 
ho accepta doncs no serem nosaltres qui no ho acceptarem. 
 
 La Llei de memòria històrica com vostès saben la va aprovar el Congrés dels 
Diputats amb el vot favorable del grup que jo represento, va ser una llei que no va 
donar resposta a totes les nostres reivindicacions, ho vam dir el mateix dia que 
s’aprovava aquesta llei, era una llei més de punt de partida que no pas de punt i final, 
ens agrada molt més la Llei que ha aprovat el Govern de Catalunya i el Parlament 
però com a mínim ha acabat amb els 30 anys d’injustícia i d’aquesta política que volia 
esborrar tot allò que havia passat durant els 40 anys de dictadura. Per tant donarem 
suport a la proposta de moció d’Esquerra Republicana i a més agraïm que es porti en 
el Ple aquest tipus de propostes que afecten a persones que viuen en el nostre poble 
de forma que concretem el que volen dir aquestes lleis. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR (PER 
AL·LUSIONS): Sr. Boix, m’agradaria que vingués més documentat en un sentit, el 
Partit Popular va votar els articles del 5 al 9 inclusiu en la Llei de la memòria històrica 
i va fer referència simplement a aquells articles que eren acords amb l’esperit de la 
transició i del pacte constitucional, estic transcrivint directament del castellà al català, 
o sigui que quan digui una cosa digui-ho amb fonament de causa. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      22 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:    1 (PP) 
Abstencions:        1 (Sr. Vázquez-Dodero) 
 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS NÚMS. 3 I 10 
 

 3.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA RESTITUCIÓ 
DELS DINERS COBRATS INDEGUDAMENT PER SOREA. 
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 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 els diners que s’han pagat de més a Sorea corresponen als usuaris 
del servei d’aigua i no a l’Ajuntament. 
 
 ATÈS que tots els ciutadans tenen dret a escollir el destí dels seus estalvis i en 
aquest cas d’uns diners que els hi correspon a ells per haver pagat de manera 
errònia. 
 
 Per tot això, proposem que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
acordi: 
 
 PRIMER.- Instar l’Ajuntament a que a mesura que vagi rebent les quantitats 
corresponents al cobrament indegut dels rebuts de l’aigua dels abonats, vagi restituint 
la quantia corresponent que li pertoca a cadascun dels santcugatencs que han 
suportat el pagament indegut. 
 
 SEGON.- Instar l’Ajuntament a notificar allò ocorregut als ciutadans afectats, 
per tal que aquests decideixin rebre l’import restituïble íntegre, o bé que se’ls rebaixi 
la quantia del proper rebut emès per Sorea.  
 
 10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC-CpC PER DOTAR DE 
TRANSPARÈNCIA LA GESTIÓ I LA TARIFA DEL SERVEI D’ABASTAMENT 
D’AIGUA MUNICIPAL.  
 
 El Ple municipal del mes de desembre va aprovar l’acceptació de la modificació 
del conveni que regula les condicions generals d’elaboració de la tarifa del servei 
d’abastament domiciliari d’aigua a Sant Cugat del Vallès subscrit en data 30 de gener 
de 1995 i signat per l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de 
Residus (EMSHTR) i SOREA.  
 
 En aquell Ple municipal, diversos grups municipals van sol·licitar al Sr. Alcalde 
la possibilitat que aquest punt quedés sobre la taula per tal que hi hagués una major 
informació als grups polítics que conformen el consistori, atenent la complexitat 
contractual de la modificació del conveni i la seva repercussió passada i futura en la 
concessió. 
 
 La petició va estar desatesa i el Grup Socialista, conjuntament amb altres, van 
manifestar la voluntat d’abstenir-se per poder estudiar en millors condicions la 
documentació de l’expedient i altres informacions. Durant aquests dos mesos no ha 
existit cap ampliació d’informació al respecte per part de l’equip de govern. 
 
 Al llarg d’aquests mesos s’ha generat un cert debat social sobre el cobrament 
d’aquests 15 milions i la seva despesa. Recordem moció proposada pel Grup d’ICV-
EUiA sobre la destinació de part d’aquest fons a urbanització dels districtes,  
intervencions en l’apartat de precs i preguntes del Sr. Clavell sol·licitant que el 10% 
d’aquest import tingui objecte d’inversió a Valldoreix. Així com declaracions de la 
portaveu del Grup Popular en referència al retorn d’aquest fons als ciutadans de la 
ciutat. 
 
 Atès que l’informe del Servei Econòmic i Financer de l’EMSHTR de data 15 de 
novembre de 2007 alertava de la necessitat d’estudiar conjuntament amb 
l’Ajuntament i la companyia subministradora la possibilitat de modificar la concessió. 
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 Atès que l’1 de juny de 2009 l’Ajuntament de Sant Cugat trameté un escrit en 
que es demanava que sol·licitava que es deixés de dotar el fons de reversió deixant 
de formar part dels costos repercutibles a tarifa en la revisió de preus per a l’any 
2009. 
 
 Atès que l’informe d’intervenció descriu com a doble comptabilització tècnica 
dels fons d’amortització acumulats i dels fons de reversió. 
 
 Atès que la finalitat del fons de reversió és permetre recuperar al concessionari 
l’import aportat en actius de la concessió i pactats com a fons de reversió durant el 
període de la concessió. 
 
 Atès que quan avança la concessió resten menys anys a revertir en les noves 
inversions  i per tant es poden haver repercutit conceptes més grans en les tarifes. 
 
 Atès que el fons de reversió ha format part del cost repercutible aplicat a les 
tarifes abans de la modificació del conveni. 
 
 Atès que el nou concessionari haurà d’aportar a la concessió el fons de 
reversió retornat a l’Ajuntament. 
 
 Atès que no es disposa de la informació que ha permès arribar a la solució de 
modificació del conveni i retorn del Fons de reversió. 
 
 Atès que no s’explicita si l’empresa concessionària de l’aigua ha incorregut en 
una doble comptabilització tècnica en la totalitat de la concessió (abans de 1995). 
 
 Atès que existeixen dubtes raonables sobre si s’ha imputat a la tarifa pagada 
pels ciutadans conceptes que no haurien d’estar inclosos. 
 
 Atès que aquest consistori creu en la transparència en la gestió dels cabals 
públics. 
 
 Per tot això proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 Primer.- CONSTITUIR una comissió d’anàlisi i estudi (en el marc de la 
comissió informativa d’economia, si s’escau, i en un termini no major a quaranta dies) 
que estableixi un dictamen no vinculant sobre les següents qüestions: 
 
- Clarificar si els ciutadans de Sant Cugat del Vallès han patit un increment del preu 

taxat de l’aigua irregularment en el període 1995-2010. 
- Clarificar si el preu taxat d’aigua s’ha calculat erròniament amb la imputació de fons 

inadequats pel seu càlcul. 
- Clarificar si el fons de reversió ha constituït una forma de cost que ha determinat la 

justificació d’una fixació de preu inadequada. 
- Clarificar quin hauria d’haver estat la imputació de costos atribuïbles a la fixació del 

preu de l’aigua si no haguessin hagut possibles errors en el càlcul. 
- Establir quines han estat les inversions imputades al fons de reversió i quines no. 
- Establir quines inversions corresponen al marc del fons d’amortització. 
- Analitzar com es van assumir els fons de reversió (en cas d’existir) i amortització des 

de 1974 a 1995 davant de la signatura del conveni referit. 
 
 Segon.- ESTABLIR un sistema d’informació adequat de suport als membres 
de la comissió d’anàlisi estudi, on es trametin les dades amb suficient temps pel seu 
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estudi, així com és la possibilitat de l’assistència de personal tècnic i jurídic de 
l’empresa concessionària. 
 
 Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa concessionària SOREA, 
l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR), 
Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix i Federació d’Associació de Veïns de 
Sant Cugat del Vallès. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS PUNTS 3 I 10 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: El fet 
de considerar aquest cost fons de reversió com un més suposa una duplicació a 
l’hora de recuperar les inversions practicades per la companyia d’aigua Sorea en el 
nostre municipi doncs aquestes ja s’obtenen amb les seves corresponents 
amortitzacions. Entenem que aquestes quantitats facturades indegudament han estat 
suportades pels clients de Sorea de Sant Cugat del Vallès via cobrament dels rebuts 
de l’aigua, amb la qual cosa no podem entendre ni acceptar que un cop aclarida la 
situació no es torni el muntant als seus legítims creditors, és a dir als clients de Sorea, 
veïns de Sant Cugat del Vallès, que els hi han cobrat erròniament aquestes quantitats 
indegudes, tal com sigui que l’aplicació de les tarifes de l’aigua reben el consentiment 
municipal sol·licitem: primer, que s’assumeixi aquesta responsabilitat per part del 
Consistori i s’insti a l’empresa Sorea a retornar els 15 milions d’euros acceptats com 
a muntant als seus legítims propietaris, els usuaris del servei de la companyia d’aigua 
Sorea a Sant Cugat del Vallès durant la concessió del subministrament; segon, que 
l’Ajuntament no s’apropiï d’allò que en justícia correspon a aquells que se’ls hi va 
cobrar indegudament, també a l’Ajuntament com a usuari de Sorea se li va cobrar de 
més; que es doni pública informació a la població del municipi per tal que puguin 
reclamar el que en dret li correspongui; quart, que es constitueixi un mostrador per tal 
que els veïns puguin sol·licitar la devolució dels imports que els hi han estat cobrant 
indegudament. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Abans 
de començar Sr. Alcalde restaria a la seva consideració la possibilitat d’obrir els 
panells del Ple perquè la gent que està fora, que m’informen que hi ha una desena de 
persones també poguessin escoltar el que anem a dir tots plegats. 
 
 Nosaltres estem debatent dues mocions que jo crec que s’assemblen com un 
ou i una patata. El tema sí que és Sorea però no s’assembla molt. Jo crec que és molt 
fàcil dir ara tornem 15 milions d’euros als veïns i veïnes de Sant Cugat; 15 milions 
d’euros entre 80.000 toca a alguna cosa, això és el més fàcil. L’altra és la moció que 
crec que nosaltres presentem, que l’hem treballada, ens hem informat, hem treballat 
amb responsables de dret mercantil i per tant ens hem mirat aquestes situacions. A 
grans trets perquè jo crec que no caldria convertir aquest debat en un tema 
contractual perquè sinó segurament la gent sí que marxarà, Sorea és l’empresa 
concessionària d’aigua i en aquest moment el que hem aprovat és un retorn a 
l’Ajuntament de Sant Cugat de 15 milions per una doble comptabilitat de dos fons, el 
fons d’amortització i el fons de reversió. El nostre grup el que proposa és que es miri 
què va passar i per què aquests diners s’han de tornar, en concepte de què i si el 
preu que es va imputar als ciutadans de Sant Cugat no era el correcte, no per la 
quantitat d’entrada, sinó per allò que es va imputar, quan un compra una barra de pa 
aquesta barra de pa té una sèrie de consideracions, els costos fixos i els costos 
variables, el lloguer, la matèria, el personal, i per tant a partir d’aquí surt una xifra a la 
qual se li afegeix el benefici industrial que pot ser del 5, del 10, del 20 o el que sigui, 
el que sí sembla clar és que en el preu que els ciutadans van pagar es va 
comptabilitzar una situació, un fons de reversió que no era l’adequat, això sí que 
queda clar en tot allò que es va posar sobre la taula, per tant el que el grup Socialista 
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demana és bàsicament que sapiguem què va passar amb tot això i llavors una 
vegada que se sàpiga és possible que la moció de la Sra. Rodríguez tingui sentit, 
podria ser, o podria ser que no, no al principi. Nosaltres el que demanem és una 
Comissió d’estudi i anàlisi en el marc de la Comissió Informativa, una qüestió laxa, no 
formal, molt formal, que el que digui és: clarificar si els ciutadans de Sant Cugat del 
Vallès han patit un increment del preu taxat de l’aigua irregularment en el període 
1995-2010; clarificar si el preu taxat s’ha fet erròniament; clarificar si el fons de 
reversió, un dels fons que els hi deia anteriorment, ha constituït una forma de cost 
que ha determinat la justificació d’una fixació incorrecta d’aquest preu; clarificar si la 
imputació d’aquests costos de l’aigua no s’haguessin produït en aquest preu què 
s’hauria d’haver imputat, perquè això dels diners és com l’energia, no creixen ni 
desapareixen sols, si s’ha imputat un cost en un preu vol dir que no s’ha imputat a un 
altre, per tant volem saber quina és la nova imputació de preus; quines han estat les 
inversions imputades a aquests fons i quines no; quines han estat les inversions 
imputades al fons d’amortització i quines no; i d’altra banda saber què va passar del 
1974 al 1995, obro parèntesi, la concessió amb Sorea està des del 74 fins ara i 
creixerà fins el 2019. Ara estem parlant del període 1995 fins el 2010 però abans, va 
passar una cosa similar i no vam cobrar aquests fons de reversions o no va passar?, 
va passar o no va passar? Per tant aquesta moció el que intenta és fugir de 
determinades demagògies i clarificar els aspectes, jo crec que és molt votable per a 
tothom, nosaltres no estem fent cap acusació, només faltaria!, ja ho hem dit en 
diferents ocasions i per tant demanem als grups polítics que es posicionin al respecte 
bàsicament perquè obrir les finestres per veure és molt important i quan hi hagi llum 
no vol dir que hi hagi coses que estiguin malament, sinó que tots plegats sabrem on 
estan les coses que estan malament i si no perfecte. 
 
 Vostès saben que aquest tema de Sorea està generant determinat debat 
ciutadà; en l’anterior Ple municipal fins i tot el Sr. Narcís Clavell, aquí present, va 
apuntar solucions sobre que aquests diners es destinessin un percentatge a 
Valldoreix, la gent d’Iniciativa va presentar una moció a la qual nosaltres vam donar 
suport per urbanitzacions dels districtes, i també la Sra. Rodríguez avui ha presentat 
una altra moció que ja també va apuntar alguna qüestió de retorn als veïns. Jo crec 
que és important que els grups polítics i aquest consistori aporti solucions i no 
propostes una mica curioses, no ho dic per vostè, crec que aquesta moció seva pot 
tenir sentit d’aquí tres o quatre mesos, vostè mateixa. 
 
 Per tant demanaria als grups polítics que donin suport a saber què ha passat 
amb tot plegat i sobretot, sobretot, és important que els partits polítics i els 
representants tinguem tota la informació per poder determinar el nostre 
posicionament. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Coincido completamente 
con la intervención que acaba de hacer el Sr. Villaseñor y como consecuencia de ello 
votaré a favor a la moción presentada en el punto núm. 10 y en contra de la moción 
presentada en el punto núm. 3. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: En aquest punt 
no em puc estar de començar fent referència al punt anterior. Vull dir que d’alguna 
manera el Partit Popular vota en contra de que es tornin uns diners trets a punta de 
pistola i vota a favor de retornar uns rebuts, aquestes són les coses curioses del Partit 
Popular, on veiem la seva ètica i moral per a on funciona. D’alguna manera el que hi 
ha sempre al darrera d’aquesta demanda de que tot vagi cap als ciutadans i res en 
aquest cas cap a l’Ajuntament amb la vella creença populista de que l’Ajuntament de 
fet no és una representació dels ciutadans, on estan bé els diners és en mans dels 
ciutadans i això incita sempre a les millors passions humanes, per tant anem a fer 
que hi hagi possibilitats o perspectives de que la gent pugui tenir uns ingressos extres 
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perquè ja sabem que en mans de l’Ajuntament i dels polítics això mai està ben 
gestionat. Nosaltres creiem que les coses van per un altre sentit i en tot cas 
convidaríem a que el tema anés precisament per a on vostè volia proposar en 
l’anterior punt que és esperem a veure com es desenvolupa el Reglament, esperem a 
veure com evoluciona jurídicament el tema i aleshores prendrem una determinació tal 
com molt bé deia el Sr. Villaseñor de si realment s’han de donar als ciutadans o no. 
Nosaltres en aquest aspecte la moció que ens presenta el Partit Socialista hi estem 
absolutament d’acord, ho creiem absolutament prudent, les consultes que hem fet 
des d’Esquerra Republicana creiem que el tema jurídicament està molt a les 
beceroles, és molt interpretable, per tant creiem que és molt prudent que des de la 
mateixa Comissió Informativa d’Economia se’ns tingui puntualment informats d’això i 
no tant com a punt de fiscalització i sí com a punt de compartir els probables riscos 
que pugui tenir una mesura com aquesta, per tant nosaltres creiem absolutament 
raonable aquesta informació, aquest posar-nos en “stand by” a veure què passa, si 
realment l’Ajuntament pot ser receptor d’aquests fons o no i en tot cas deixar per a 
més endavant el veure com es destina això. Saben vostès que no es pot dir blat fins 
que no està al sac i ben lligat, per tant abans de tenir els recursos no podem 
començar a debatre què en farem amb aquests recursos, nosaltres anunciem el 
nostre vot negatiu en la moció del grup Popular i afirmatiu en la moció del Partit 
Socialista. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Anem a 
pams, sobre la primera moció que presenta la Sra. Rodriguez d’entrada li diré que 
estic d’acord amb vostè en que els 15 milions d’euros que han gravat els rebuts de 
l’aigua de tots els santcugatencs des de 1995 fins ara, és just que siguin retornats a la 
ciutadania. Ara bé, dit això li avanço que el nostre grup hi votarà en contra perquè 
nosaltres estimem que el que vostè demana és operativament inaplicable. Vostè en el 
darrer Ple feia uns càlculs molt senzills: 14 milions d’euros repartits entre 20.000 
habitatges tocaven a 700 euros para cadascú d’ells. Sra. Rodriguez, no és tan fàcil 
com diu. No tothom consumeix els mateixos metres cúbics d’aigua (particulars, 
industria, piscines, etc.). No tothom viu a la nostra ciutat des de 1995, molts han 
arribat desprès, altres han marxat, els consums per tant poden ser diferents i moltes 
vivendes han canviat de propietaris. S’imagina com seria el procés de recàlcul perquè 
les devolucions fossin justes? Qui ho faria, l’ajuntament, Sorea?. Difícilment; seria 
inaplicable. Nosaltres apostem perquè la devolució d’aquests diners sigui 
administrada per l’ajuntament perquè en definitiva és el representant del poble, però 
que es retornin als santcugatencs i santcugatenques d’una manera indirecta i el 
màxim de propera perquè en surtin beneficiats. Aquests milions han de servir per 
solucionar els dèficits que tenim en serveis de matèria social, sanitària, educativa, etc. 
Nosaltres creiem, i per això varem presentar una moció en el darrer Ple demanant 
que una part important ha de servir per acabar les urbanitzacions dels districtes; 
perquè els veïns, tot i pagant encara un 80% del cost, no se sentin ciutadans de 
segona i gaudeixin dels mateixos serveis i qualitat de vida i serveis que la resta de 
santcugatencs. Vostè que abans ens deia que no llegim els informes li aconsello que 
llegeixi l’informe d’Intervenció del nostre ajuntament quan diu textualment i literalment: 
“Al ser un ingrés patrimonial, provinent de concessionaris administratius que estan 
explotant instal·lacions i serveis municipals, vindria a ser de lliure disposició per part 
de l’Ajuntament, però en part seria convenient no oblidar l’origen financer d’aquest 
retorn i per tant que fos retornat per part de la Corporació en forma de serveis o de 
noves inversions en els propers exercicis pressupostaris.” Serveis e inversions. El 
que nosaltres tenim molt clar, i que vostè coincidirà amb nosaltres, és que aquests 
diners mai poden servir per fer inversions de cara a la galeria ni per temes superflus 
que en definitiva no milloren directament la qualitat de vida dels nostres conciutadans, 
siguin de Sant Cugat o siguin de Valldoreix.  
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 Respecte a la moció que han presentat els nostres companys del Partit 
Socialista evidentment nosaltres votarem a favor d’aquesta moció que avui presenta 
el PSC, però també li donaríem el suport fos qui fos que la presentés. És un tema ple 
d’interrogants administratius, comptables, fiscals i jurídics difícil d’entendre i encara 
més si la informació ha estat insuficient. A vostès els ha costat 2 anys trobar-ho i 
estudiar-ho, nosaltres sols varem tenir tres dies hàbils per estudiar la informació que 
ens varen entregar. Per què es van negar a deixar sobre la taula aquest tema en el 
Ple de desembre quan l’oposició també representa a la ciutadania?, ho haguéssim 
pogut estudiar en millors condicions la documentació de l’expedient i validar-la amb 
altres informacions. Estaven justificades tantes preses? A tall d’exemple podem 
avançar unes quantes preguntes que també es fa la gent del carrer: els 
santcugatencs i santcugatenques tenen dret a saber si aquesta doble 
comptabilització (amortització més el fons de reversió) que repercutia en el preu de 
l’aigua ve solament des del nou conveni del 1995 o bé com deia el Ferran Villaseñor 
que hi ha darrera fins l’any 1974, això ningú encara ens ho ha explicat. Com és que 
aquesta anomalia no es detecta fins que l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i 
Tractament de Residus (EMSHTR), amb motiu de la revisió de tarifes de l’abastament 
d’aigua sol·licitada per Sorea per l’any 2.008, proposa modificar la concessió? No 
s’havia donat compte abans ningú? Sorprèn que una empresa especialitzada com 
Sorea s’avingui ara a retornar d’una forma màgica una quantitat tan elevada de 
diners? És possible que no sabés quines són les condicions de final de concessió o 
quines són les concessions habituals? Com afectarà als santcugatencs i 
santcugatenques i valldoreixencs en les noves tarifes del preu de l’aigua als propers 
anys?, algú ho sap?, baixaran, pujaran?, evidentment si s’imputa menys cost 
baixaran les tarifes, però ningú ens ho ha dit encara. Hem fet una anàlisi acurada de 
la modificació de la concessió?, no hi hauran més sorpreses amagades, positives o 
negatives?, no ho sabem perquè simplement no ho hem pogut veure. Si al final de la 
concessió a l’any 2019 Sorea no renova la concessió com afectarà econòmicament a 
l’Ajuntament? Aquest cop ens sorprendria que l’equip de govern votés en contra, que 
es negués a explicar-nos al detall i amb tranquil·litat tot l’entramat i les possibles 
conseqüències en un futur. Seria una ocultació d’informació gravíssima i un atac 
frontal a la ja famosa transparència. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. JOLY, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: 
Respondré als dos temes de les dues mocions que coincideixo amb algunes coses 
que han exposat i amb algunes altres no tant o si més no el Sr. Massanés ha fet una 
bateria de preguntes que estaria encantat de respondre-les totes i cadascuna d’elles 
però tenim també el temps que tenim amb la moció i intentaré tocar els temes de 
forma genèrica. Primer de tot mencionar que l’equip de govern ha demanat que 
aquesta moció quedés sobre la taula per tal de si el que estem plantejant aquí és que 
no s’ha acabat d’entendre el fons de la qüestió o que es vol disposar de molta més 
informació al respecte doncs cap problema, cap ni un, el que passa és que aquesta 
moció demana una cosa molt concreta i és que demana que es creï una Comissió 
d’anàlisi a partir d’uns dubtes que es plantegen, que no són dubtes, són uns dubtes ja 
resolts, que nosaltres ja coneixem perfectíssimament. A la proposta de deixar 
aquesta moció sobre la taula per aquest tema més informatiu per tal de que tots els 
regidors d’aquest Consistori tinguin tota la informació i sàpiguen perfectament què és 
el que ha passat amb aquesta temàtica se’ns ha respost que no, que no es volia 
deixar sobre la taula i que es volia tirar endavant amb la moció i és per això que 
nosaltres hi votarem en contra, per una qüestió de forma que ara explicaré i que 
inicialment voldria distingir les dues mocions, la del Partit Popular no m’hi estendré 
massa perquè Sra. Rodríguez al final jo crec que el que és rellevant sobretot és 
clarificar l’esperit del que planteja la moció del Partit dels Socialistes, és a dir totes 
aquestes preguntes que es formulen, que no tant el repartiment dels diners o a on es 
disposaran els diners, jo crec que aquest és un segon tema i des d’Economia ja ho 
vam plantejar des d’un bon inici, és a dir, era un tema complex, ha estat un tema 
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complex, que al darrera hi ha més de dos anys de feina d’un equip que ha estat 
analitzant tot aquesta temàtica i que al cap i a la fi encara no hem cobrat, que aquest 
és un altre dels elements que jo voldria que tots els regidors d’aquest Consistori 
tinguessin en compte, que sembla que aquí parlem d’una cosa que vostès des del 
Partit Popular diuen “tornem-los-hi als ciutadans” però coincideixo plenament amb el 
Sr. Raül Grangé que molta és la feina aconseguida en benefici dels ciutadans de Sant 
Cugat que s’ingressin en un moment de crisi com els actuals la xifra de 15 milions 
d’euros, una xifra que en teoria s’hagués ingressat l’any 2019 que és l’any final de la 
concessió i que s’ha avançat per aquesta problemàtica que es va generar al respecte 
dels preus. Per tant el tema de la moció del Partit Popular, efectivament, hi votem en 
contra i quant a aquesta altra sí que ens agradaria dir o deixar ben clar per què la 
votem en contra des d’aquest esperit de la forma. Perquè fer una Comissió d’anàlisi 
d’un tema que fixem-nos tots estem parlant de la política de preus de l’aigua de país, 
estem parlant d’una problemàtica d’un temàtica que ho sento molt jo crec que molts 
de nosaltres a lo millor voldríem estar al Parlament de Catalunya debatent com 
funcionen les coses a nivell de país, però estem a l’Ajuntament de Sant Cugat i molt 
hauríem de fer intentant entendre o intentar lluitar el que ens toca, és a dir que la 
companyia d’aigües que compleix amb uns preus que no fixem nosaltres, que se 
n’encarrega l’Entitat del Medi Ambient i que no és competència nostra, nosaltres el 
que hem de vetllar és perquè quadri el que fa aquesta companyia d’acord amb els 
plecs de condicions que sí que valida l’ajuntament de Sant Cugat perquè això és un 
servei públic concessionat a una empresa privada, però és un servei públic 
concessionat a una empresa privada que desemboca amb uns preus que acaben 
pagant els ciutadans i d’acord com diu la llei amb la qual es basa tot això que és la 
Llei 7/1987, deixa molt clar que aquesta competència diu “pel que fa al servei de 
subministrament d’aigua l’Entitat del Medi Ambient aprova les corresponents tarifes 
que els usuaris abonen directament a les companyies subministradores”, per tant jo 
crec que aquí fer una Comissió d’Avaluació de si aquests preus són correctament 
aplicats o no a la ciutadania que paga, a més que aquest és un tema que pot ser que 
passi no només a l’ajuntament de Sant Cugat però a nosaltres ens preocupa el que 
ha passat amb la concessió del servei d’aigües a Sant Cugat doncs senzillament és 
un exercici que no és competència nostra, ara jo em torno a reafirmar, si vostès el 
que volen és informació sobre les preguntes que diuen perquè per què volen fer 
aquesta Comissió d’anàlisi?, doncs perquè es plantegen una sèrie de dubtes i 
aquests dubtes ja li dic jo que no cal fer una Comissió d’anàlisi d’un tema que ja hi ha 
hagut una Comissió que ha estat treballant a fons durant més de dos anys i que 
acabada la seva feina la companyia d’aigües l’ingressa la xifra de 15 milions d’euros, 
això per què és?, doncs perquè tenim tota la informació, és a dir, no tingui cap dubte i 
ho dic amb tota la tranquil·litat del món, no tinguin cap dubte que l’Ajuntament de Sant 
Cugat coneix aquest expedient absolutament a fons i que si es tracta d’un tema 
d’informació no cal que fem una moció, senzillament ja els hi diem des de l’equip de 
govern que aquest és un tema que no tenim absolutament cap inconvenient en 
aprofundir tant com sigui possible i en el marc de la Comissió Informativa d’Economia 
si volen aprofundir en aquest tema amb tots els tècnics que faci falta i si ho volen 
també quasi que ho faria d’una altra manera, invitem a algun tècnic de l’Entitat del 
Medi Ambient, que vingui a l’Ajuntament de Sant Cugat i que també doni les 
explicacions corresponents perquè ja els hi avanço que és un tema complicat de 
veritat i és un tema amb el qual vostès, i aquest és un tema també fonamental de 
principi, diuen “cobrament indegut”, jo no m’atreveixo a dir això de cobrament indegut, 
no m’atreveixo, si més no puc tenir la meva opinió personal però com que no en tenim 
la competència nosaltres del que es pot cobrar o no a un ciutadà amb el tema de 
l’aigua, que és un tema complex perquè estem parlant d’un bé escàs com és l’aigua i 
que ja saben vostès que té tota una casuística molt complexa al darrera, no podem 
jutjar si és indegut o no. Al final aquests diners pensin que no és una devolució que 
no haguéssim cobrat mai, són uns diners que s’haurien cobrat l’any 2019 que és 
quan acabava la concessió, però nosaltres diem escolti vostè està aplicant això que 
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en teoria ho hauria de retornar l’any 2019 i això no ho diu el Plec de condicions per 
tant si us plau torni els diners que correspondria a dia d’avui. És errònia aquesta 
aplicació en el preu públic de l’aigua o en la taxa?, jo repeteixo, puc tenir la meva 
opinió però no és competència nostra discernir aquesta problemàtica, per tant crec 
que aquest és un tema que no compet a l’Ajuntament de Sant Cugat. Sí que 
m’agradaria deixar-los-hi clar directament un dels dubtes que planteja aquesta 
Comissió que no cal que fem la Comissió, ja els hi contesto jo, volem saber 
-transparència- què va passar abans del 1995, ja els hi contestem nosaltres, no es 
produeix aquest fenomen abans del 1995, el problema està en que de la concessió 
del 1974 s’aplica correctament des del 1974 al 1995 i en el 1995 l’Entitat amb la 
companyia d’aigües fa una modificació d’aquest acord sense que l’Ajuntament de 
Sant Cugat estigui assabentat, també té gràcia el tema, si van a buscar els 
expedients aquí no passa mai aquella aprovació, no passa per aquesta casa, per 
què?, doncs perquè no és competència nostra i fan una modificació d’aquella 
concessió i és a partir d’aquella data que es produeix aquest fenomen que ara no 
m’entretinc a explicar però que crea aquesta complexitat o aquesta duplicitat amb el 
que és el fons de reversió, el fons d’amortització, que no és res més que no hi ha 
temps material per retornar allò que la companyia inverteix, com que la data de 
concessió acaba l’any 2019 i ja s’acaba la concessió la companyia fa inversions i no 
té temps a recuperar per la via de les amortitzacions aquelles quantitats que ella ha 
invertit. 
 
 Totes les preguntes que es formula aquesta intenció de fer aquesta Comissió 
d’anàlisi, tot allò que correspon a les tres o quatre primeres que va per la via de si és 
inadequat o és inoportú aquest cobrament o és irregular, no som competents 
nosaltres per a jutjar això, per tant aquestes preguntes no estem d’acord en que es 
faci una Comissió que analitzi això perquè en definitiva no som nosaltres qui ha de fer 
aquesta feina i qui ha d’arribar a aquesta conclusió. Ara bé, sobre les últimes que 
diuen del 1974 al 1995, què passava?, ja li he respost jo ara, però escolti en seguim 
parlant i ja li dono tota la informació en el marc de la Comissió Informativa i les altres 
establir quines són les inversions que corresponen al fons d’amortització i establir 
quines són les inversions imputades al fons de reversió, aquesta informació ja consta 
a tots els comptes de resultats de la companyia d’aigües, ja està a disposició seva, 
per tant no cal fer cap Comissió perquè és una informació que ja tenim a disposició. 
 
 Per acabar demanar-los de nou públicament que retirin aquesta moció, deixin-
la sobre la taula, si vostès plantegen que el que necessitem és més informació per 
acabar d’entendre la problemàtica i acabar veient una mica on va l’aplicació d’aquests 
diners, doncs parlem-ne, no ens hi neguem pas, i farem tantes Informatives com facin 
falta i els hi donarem tanta informació com faci falta, és més, reitero i torno a dir que 
cridem als tècnics de l’Entitat que vinguin a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i 
que s’incorporin a la Comissió Informativa perquè facilitin aquesta informació, però fer 
un comitè d’anàlisi per aquesta casuística, no. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: El 
Partit Popular Sr. Villaseñor com comprendrà també ho ha consultat als seus serveis 
jurídics i per això hem presentat aquesta moció, i ho hem consultat molt 
profundament i sobretot en un sentit, pensem que el preu de l’aigua ho posa el 
representant que tenim nosaltres en l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i 
Tractament de Residus quan es reuneixen anualment, llavors alguna cosa deuen 
saber, i per altra banda el més normal és que l’Entitat Metropolitana qui està 
governant és tots els partits que estem aquí menys el Partit Popular; nosaltres hem 
estat demanant des de fa dos o tres mesos el que eren els convenis de l’any 95 i ho 
hem demanat per correu que se’ns lliuressin els convenis dels anys 74 i 95 i a hores 
d’ara encara no se’ns han lliurat, per saber exactament el contingut dels mateixos. 
Però per altra banda quan vostè em comentava Sr. Massanés que fent “un tanto 
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alzado”, “un tanto alzado” que vaig haver de fer perquè no sé exactament cada rebut 
de l’aigua i això no és un treball que em correspongui a mi com polític sinó que a qui 
correspon és a l’entitat Sorea agafar tots els seus abonats i repassar -perquè ell és 
qui té la potestat per poder-ho fer- els cobraments que s’han fet des dels anys que 
vagi l’usuari a demanar la facturació fins el dia d’avui. 
 
 Per altra banda des del Partit Popular nosaltres sí que presentarem ja les 
reclamacions pertinents perquè siguin retornats aquests diners que han cobrat 
indegudament i per tant considerem que això ha d’anar cap els abonats de Sorea 
aquí a Sant Cugat del Vallès, i aquelles persones això sí que ho vulguin reclamar, qui 
no vulgui reclamar ningú li obliga a reclamar-ho. 
 
 A mi em sap greu, només recordar-li al Sr. Grangé que jo sóc oposició, l’equip 
de govern el té allà al davant, sembla que sigui jo el govern perquè sempre està “dale 
que te pego”, si li fa il·lusió continuï, però sap què? al final a la gent el temps posa a 
cadascú al seu lloc. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Sra. 
Rodríguez, totalment d’acord en que ho ha de fer Sorea, jo li dic la dificultat i el 
realisme de fer-ho perquè això és una feina faraònica i possiblement en vista d’això 
Sorea ja no ens tornarà els diners perquè el que li costarà fer això s’ho amortitza, i a 
més a més li torno a recalcar, l’informe d’Intervenció diu que ha de ser millorant 
serveis i fent inversions. 
 
 Respecte al que m’ha respost el Sr. Jordi Joly jo he sentit dues frases, ja em 
rectificaran si m’he equivocat, que diu textualment: vostès diuen que coneixen bé el 
tema, i nosaltres el que estem dient és que nosaltres no el coneixem, diu també que 
no cal fer una Comissió perquè ja n’ha existit una durant dos anys, doncs perfecte, 
però nosaltres no ho hem de conèixer?, nosaltres som representants o no de la 
ciutadania?, per tant és el que demana aquesta moció. Jo sincerament i sense voler 
entrar en debat li diria que per a uns moments m’ha semblat recordar una moció que 
també vam presentar per aclarir el que va passar amb els 3,5 milions d’euros de 
TMA, també ens van dir de deixar-ho sobre la taula, que ja ens informarien fent una 
Comissió de seguiment informativa i que jo sàpiga encara no s’ha fet, per tant es 
torna a repetir aquesta història. Nosaltres, el nostre grup, va demanar informació i no 
l’hem rebut, o la que hem rebut és minsa, no tota la que havíem demanat, i ara vostè 
ens diu que ho deixem sobre la taula. Nosaltres creiem que agafant el fil del que 
finalment ha dit el Sr. Joly que diu que ara ens donaran tota la informació doncs bé, 
aprovem aquesta moció i seguim amb el seu protocol, jo no dic que la figura sigui 
Comissió de seguiment o auditoria perquè això sona molt gros però sí rebre aquella 
informació que no hem tingut i que si no haguéssim presentat aquesta moció no 
haguéssim trobat ara aquesta bona voluntat per part seva per rebre-ho. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Se’n 
recorden vostès d’un corb que es deia Rockefeller que el tenia al darrera el José Luis 
Moreno, que deia “toma Moreno”, doncs vostè ha dit una cosa semblant que és “toma 
transparencia Moreno”. A veure si ens entenem, hi ha una certa utilització de 
determinats noms que no són adequades, vostè ha dit “l’Ajuntament de Sant Cugat 
coneix perfectament la documentació ...”, i això no és així, en qualsevol cas seria 
“l’equip de govern” o “Convergència i Unió coneix la informació ...”, hi ha un estat de 
confusió entre Ajuntament de Sant Cugat, equip de govern, consistori, municipi, que 
jo crec que hauríem de començar a matisar. No entenc per què no ho volen tirar 
endavant, això no és una auditoria, no és un comissió d’investigació, no és un 
pretribunal ni res, és en el marc de la Comissió Informativa que és aquell òrgan on als 
regidors de l’oposició se’ns explica què fa el govern i se’ns dóna la informació. 
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 M’ha semblat entendre, suposo que és que no, que vostè ens està dient que si 
retirem la moció ens passaran la informació, jo crec que si no retirem la moció també 
ens passaran la informació, d’altra banda perquè la Llei empara als regidors a tenir 
tota la informació d’aquells punts que es porten al Ple. Per tant és molt més difícil 
suposo perquè hi haurà determinats foradets en els quals no hi entrarem però hi ha 
una sèrie de complicacions. No els hi estem demanant res, és curiós, quan estava 
fent aquesta moció estava amb el fre posat, no posem allò que pugui semblar que 
estem demanant una auditoria perquè no sigui que algú s’emprenyi, i no és això, els 
hi estem demanant informació, vostè sap quina és la informació que ens van donar el 
dia del Ple, que eren tres expedients, a partir dels quals nosaltres com pot entendre 
hem fet les nostres consultes arreu, igual que la Sra. del Partit Popular tal com ella 
comenta. No em referiré molt a la seva moció, li demano que no se m’emprenyi, 
bàsicament perquè el que era important era la intervenció sobre el tema de Sorea. 
Nosaltres a la seva moció hi votarem en contra, i ho farem no perquè estiguem en 
desacord amb allò que segurament diu, sinó perquè encara no tenim la informació 
per arribar a votar a favor o en contra d’allò que vostè diu, és un tema temporal, per 
tant votarem en contra. 
 
 Queda clar -en la informació que se’ns ha donat, vostè barreja una sèrie de 
temes- en l’informe d’Intervenció que es descriu una doble comptabilització tècnica 
dels fons d’amortització acumulats i fons de reversió; queda clar que el fons de 
reversió permetrà recuperar al concessionari l’import aplicat en actius de la 
concessió, queda clar, això vostè sí que ho ha dit, que quan falta poc perquè s’acabi 
una concessió el fons de reversió com que no hi ha prous anys perquè es facin 
s’hauran de retornar. Queda clar que en el preu fixat s’han imputat uns costos que no 
tocaven, que eren els fons de reversió; queda clar en la documentació que vostè té i 
jo també. Queda clar que el nou concessionari sigui Sorea o sigui qui sigui, haurà 
d’aportar a la concessió el fons de reversió retornat a l’Ajuntament. Queda clar -això 
ho dic jo- que no tenim tota la informació -i això ho ha dit vostè i ho han dit els altres 
companys- per tirar endavant aquesta actuació i no s’explicita si l’empresa 
concessionària de l’aigua ha incorregut en una doble comptabilització tècnica de la 
totalitat de la concessió abans del 95, vostè ha respost que no i me’l crec, si vostè diu 
que no me’l crec, però me’l crec amb papers. 
 
 Nosaltres no retirarem la moció, en qualsevol cas li demano que tot allò que ha 
dit que ens aportarà aquesta informació que ens la trameti, és la seva obligació, és la 
meva com a regidor de l’oposició, la legislació, la Llei de bases, el Reglament de 
funcionament i el ROM regula la informació que han de tenir els regidors de l’oposició, 
i li demano una cosa, després de determinats debats com aquest, quan es presenta 
una moció un pensa si ens estan amagant alguna cosa vostès, jo suposo que no, 
doncs per què no voten a favor d’aquesta moció, no ho entenc, votin a favor 
d’aquesta moció que no diu res més que allò que ja ens reunim el tercer dimarts de 
mes ens reunim un altre moment, fem una extraordinària on pugui venir també la gent 
l’Entitat Hidràulica si s’escau, si ho pactem, si cal, que vinguin els tècnics, que ens 
informin i que ens portin tota la informació. El consistori som tots i les decisions són 
de tothom i per tant creiem que era una moció absolutament assenyada i em sap greu 
la seva intervenció però sobretot el seu posicionament. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. JOLY, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: 
Si se’ns emprenyen els senyors de Sorea i ens fan el contenciós que molt 
possiblement creien que ens podien posar i no fer aquesta devolució de diners doncs 
tindrem un problema encara molt més gran. 
 
 Sobre el tema de la moció vostè planteja una moció que diu que estableixi un 
dictamen sobre el cobrament indegut d’això i jo li reitero, nosaltres aquest ajuntament 
no té per què posicionar-se en un tema complex de veritat sobre la fixació dels preus 
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de l’aigua a Catalunya, així de clar, per tant vostè vol muntar una comissió per fer uns 
dictàmens amb unes preguntes de fons que no té per què resoldre aquest 
ajuntament, i aquesta és la qüestió fonamental per la qual nosaltres no podem donar 
vot favorable a la mateixa i pel que li reitero que si és un tema d’informació vostè em 
diu enviï’m la informació, no senyor Villaseñor, això no va així, nosaltres farem les 
Comissions Informatives però jo li demano que si fem aquestes Comissions 
Informatives s’ho prenguin molt seriosament; primer que hi vagin, perquè també 
recordo la de TMA Sr. Massanés i també eren temes complicats i no tothom hi va 
assistir, i no tothom assisteix ni amb les ganes, ni amb la capacitat suficient en aquell 
moment perquè no s’ha pres el tema amb la rigorositat necessària i anar acompanyat 
amb les persones que toquin o com sigui, i no posi aquesta cara Sr. Boix perquè això 
perdoni però ho pateixo jo i és la meva feina, per tant el que els hi prego i els hi 
avanço és que si fem això aquest tema és un tema complex i per tant no es ventila 
per la via de dir que jo li he plantejat una moció per tant m’envia uns documents que 
me’ls miraré, no, això s’ha de mirar amb molta rigorositat i segurament que cadascú 
amb els seus serveis jurídics corresponents, i Sr. Boix perdoni, ara que vostè fa 
aquesta cara i té aquestes reaccions, li diré una cosa, això ho han votat vostès amb 
l’Entitat del Medi Ambient, és a dir aquesta moció que vostès plantegen de dir “fem un 
dictamen” els hi recordo que quan es fixen els preus això és un expedient que ha 
estat votat a l’Entitat del Medi Ambient i l’ha votat favorablement el Partit dels 
Socialistes de Catalunya i l’ha votat favorablement Iniciativa per Catalunya i nosaltres, 
per tant també li podria dir i li podria contestar: senyors, com que la competència està 
allà i allà hi ha els seus serveis jurídics i hi ha els seus partits polítics, si vostè té 
dubtes que li expliqui qui té la competència i no “no ens emprenyi”, i això està a les 
antípodes de la nostra manera de fer, per tant jo amb el que també estaria molt agraït 
i ara també això ho dic molt seriosament i ho vull remarcar, tots els regidors d’aquesta 
casa jo estaria molt satisfet i si més no que consti en acta en nom de l’equip de 
govern, de la feina que ha fet l’equip tècnic d’aquesta casa, de la gent que treballa la 
funció pública d’aquesta casa que ha fet una feina que en el fons, i jo no diré que no li 
corresponia perquè evidentment aquesta feina és la que ens correspon, però sí que 
és cert que ha trobat una cosa que no era gens fàcil de trobar, que l’hagués pogut 
trobar l’Entitat Metropolitana i vostè Sr. Massanés ha dit abans “per art de màgia ens 
han caigut 15 milions”, per art de màgia no ens han caigut 15 milions i no ha vingut 
l’Entitat a dir-nos “senyors de Sant Cugat que els han de pagar 15 milions”, vull dir 
que hem tingut la sort de comptar amb un equip humà que ha sabut trobar una 
incorrecció en una concessió de l’any 1974 que ha avisat a l’Entitat i l’Entitat s’hi ha 
sumat i ens comunica amb una carta signada per l’Entitat que ens diu “nosaltres 
tenim la competència i els hi comuniquem que el conveni que del 30 de gener de 
1995 entre la companyia d’aigua i l’entitat té una casuística que convé regularitzar i és 
la pròpia entitat que ens ho diu i ens ho posa de manifest, no sé com més explicar-
nos sobre aquesta temàtica però el que no vull de cap manera per molt que els hi 
sembli que les seves paraules els molesta en alguna cosa, jo he de defensar aquest 
equip de govern quan vostès posen en entredit un tema de transparència o de manca 
de comunicació, un tema que d’això no en té absolutament res, hi ha tota informació a 
l’abast, hi ha tot el que vostès vulguin, ara bé, això sí, és un tema que demana d’una 
profunditat realment important perquè jo, si més no, porto dos anys treballant-hi per 
entendre-ho. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Tan 
sols recordar, pel comentari que ha fet el Sr. Joly, que van votar exactament a l’Entitat 
Metropolitana tots els partits, Convergència, Esquerra Republicana, Partit Socialista, 
Iniciativa, menys el Partit Popular, per això hem presentat aquesta moció. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: És 
curiós com una moció que anava per un costat es pot convertir en una que va cap a 
un altre costat, les coses queden a l’acta; vostè ha fet unes referències a l’Entitat 
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Municipal de Serveis Hidràulics no adequades, vostè sap què és el que constarà a 
l’acta i quines seran les preguntes que farà el Partit dels Socialistes a l’Entitat 
Municipal de l’Aigua. Vostè no ha dit tota la veritat sobre una situació, va ser l’Entitat 
Municipal la que l’any 2007 va dir que havia una doble reversió, això és així i consta a 
l’expedient, una doble amortització sobre l’amortització del Fons de Reversió, i ha fet 
algun comentari sobre TMA i tot plegat que no és adequat, jo crec que no toca ara 
parlar de tot plegat però en qualsevol cas quan nosaltres reclamem alguna situació 
reclamem també les còpies per poder-les estudiar. Vostè sap perfectament i podem 
desviar el tema a on vulguem, l’Entitat Municipal el que fa és fixar el preu i ja està, a 
partir de la qual cosa el contracte és de l’Ajuntament i per tant qui diu a l’Ajuntament 
que hi ha una doble situació, revisin-la, molt ben feta, s’ha revisat i jo crec que és 
correcta la revisió que hi ha, és l’Ajuntament. M’ha sorprès una cosa, vostè ha dit que 
Sorea seria possible que ens fes un contenciós, la pregunta és: això que hem pactat 
és perquè Sorea no ens faci un contenciós? 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. JOLY, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU 
(RESPOSTA): Vostè diu que he mentit, i jo li vull aclarir molt bé aquest punt i li vull 
explicar, i això ja li he explicat i per això dic que s’ha de prestar atenció quan 
s’expliquen coses a les Comissions Informatives, i aquí va l’exemple. Aquí hi ha dues 
problemàtiques i el que ens alerta l’Entitat Metropolitana en el seu moment és 
“senyors de Sant Cugat veiem que els preus de l’aigua a mesura que s’apropa el final 
de la concessió van en augment”, punt i final, no diuen ni el per què, d’acord?, a partir 
d’aquí el que es produeix i el que veiem és que estan intentant amortitzar 
acceleradament totes les inversions que fan i evidentment com que cada any que 
passa estem més a prop del final de la concessió això té major impacte sobre els 
preus i els preus pugen; aquest és un problema Sr. Villaseñor, ja li vaig explicar, i no 
té res a veure amb el tema de la devolució dels 15 milions, això es soluciona i quina 
mesura pren l’Ajuntament de Sant Cugat quan rep aquest avís de l’Entitat 
Metropolitana?, senyors, veiem que això passa perquè els senyors de la companyia 
fan una amortització accelerada i per tant això afecta als preus, automàticament el 
mes següent l’Alcalde de Sant Cugat fa una carta a la companyia d’aigües dient la 
concessió no diu això, vostè amortitzi d’acord amb la vida útil dels béns i el que quedi 
pendent d’amortitzar va al fons de reversió i no té per què anar al preu de tarifa; 
solucionat, congeli automàticament els preus i deixi d’incrementar les tarifes, primer 
punt solucionat, però l’altre no té res a veure i és el tema de la doble comptabilització 
de l’apunt comptable en el fons de reversió i en el fons d’amortització, ho ha entès Sr. 
Villaseñor?, i no estic mentint. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 3 
 

Vots a favor:      1 (PP) 
Vots en contra: 23 (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Sr. Váquez-Dodero 
Abstencions:      0 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 10 
  

Vots a favor:       9 (PSC, ICV-EUiA, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra: 14 (CiU) 
Abstencions:       1 (PP) 
 
 4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE LA INSTAL·LACIÓ 
DE PANELLS LLUMINOSOS A SANT CUGAT. 
 
 (El present punt fou retirat de l’Ordre del Dia). 
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 5.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A UNA MAJOR 
EFICÀCIA DEL SERVEI D’OCUPACIÓ MUNICIPAL. 
 
 (El present punt fou retirat de l’Ordre del Dia). 
 
 6.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER LA DIVERSITAT SEXUAL. 
 
 Exposició de motius: 
 
 Catalunya és capdavantera en la defensa dels drets de totes les persones i un 
referent internacional en la normalització del col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i 
transsexuals (LGTB). En els darrers anys, el Govern català ha aplicat mesures de 
reconeixement de drets i en contra de la discriminació. En aquest sentit, la campanya 
“Per què no?”, del Departament d’Acció Social i Ciutadania, continua amb l’impuls de 
polítiques que generin igualtat plena de les ciutadanes i ciutadans, independentment 
de la seva orientació sexual. 
 
 Malauradament, encara avui dia l’homosexualitat es condemna amb pena de 
mort en 11 països, mentre que en 87 més es mantenen les penes de presó i la 
violència física. A més, tot i que en molts països com el nostre hi ha legislacions que 
protegeixen el col·lectiu LGBT, persisteix una fòbia social en sectors minoritaris que 
es manifesta amb discriminacions, i encara no s’ha arribat a una situació d’igualtat de 
les diferents orientacions afectives en àmbits públics com els mitjans de comunicació. 
Creiem que l’Administració pública, i també la municipal, ha de contribuir a normalitzar 
aquest col·lectiu en la mesura que li sigui possible.  
 
 Per tot això, el Grup Municipal d’ERC proposa que aquest Ple acordi: 
 
 PRIMER, manifestar el reconeixement del dret que tenen totes les persones de 
viure en igualtat de drets, en llibertat i en la diversitat afectiva, i declarar Sant Cugat 
del Vallès municipi respectuós amb la diversitat sexual. 
 
 SEGON, adherir l’Ajuntament de Sant Cugat al manifest “Per què no?” 
(http://pkno.gencat.cat), impulsat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya per lluitar contra la discriminació i sensibilitzar la població a 
favor de la normalització de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals, i 
difondre des dels òrgans municipals corresponents els materials de la campanya 
entre la població. 
 
 TERCER, Introduir actuacions de millora dins l’Ajuntament de Sant Cugat a 
favor de la diversitat sexual, com ara fer accions formatives o sensibilitzadores per a 
treballadors i treballadores municipals d’àmbits d’atenció a la persona, revisar la 
documentació i els impresos de l’Ajuntament perquè les parelles del mateix sexe s’hi 
puguin sentir reflectides amb igualtat de condicions que les parelles de sexe diferent, 
activar des de la Regidoria corresponent una actuació per a joves específica i d’altres 
que es considerin oportunes. 
 
 QUART, trametre aquests acords als organismes públics i als serveis que 
l’Ajuntament consideri convenients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Dues 
qüestions, primer de tot hi ha una sèrie de propostes que conjuntament amb el grup 
d’ICV-EUiA hem presentat durant els dos darrers anys i el Govern municipal no ha 
acceptat; aquesta vegada ho presentem sota el paraigua o sota el marc d’una 
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campanya que la Generalitat de Catalunya està tirant endavant amb els mateixos 
objectius que les nostres mocions perseguien que era la visualització i la 
normalització de totes les opcions sexuals i lluitar contra la discriminació que poden 
patir algunes persones per la seva orientació sexual. La moció que com ens ha 
comentat ja una tinent d’alcalde del Govern municipal no comptarà amb el suport del 
Govern, per tant no s’aprovarà, demana i vol manifestar el reconeixement del dret que 
tenen totes les persones de viure en igualtat de drets, en llibertat i en la diversitat 
afectiva, i declarar Sant Cugat del Vallès municipi respectuós amb la diversitat sexual; 
adherir a l’Ajuntament de Sant Cugat -com no pot ser d’una altra manera- a la 
campanya Per què no?, i al seu manifest, un manifest que resumidament ens demana 
que manifestem i que comuniquen la campanya Per què no? als diferents espais 
municipals i aquest manifest ve a dir que és necessari valorar l’efectivitat i l’estima, 
sigui quina sigui l’opció sexual afectiva que es prengui, que totes les persones són 
iguals davant la llei i el col·lectiu lesbià, gai, bisexual i transsexual també ha de tenir 
aquest reconeixement en tots els àmbits, que cal reconèixer la diversitat com un 
element positiu i ric que permet un major grau de cohesió a la nostra societat, que cal 
prevenir les actituds discriminatòries cap el col·lectiu LGTB i actuar davant 
d’aquestes, que cal facilitar les condicions perquè totes les persones LGTB puguin fer 
pública la seva orientació i identitat quan vulguin i evidentment el suport a la 
campanya. 
 
 Nosaltres també hem presentat esmenes en el sentit de la visualització i de la 
normalització d’aquests col·lectius en el marc del Pla Jove que discutirem més 
endavant d’aquest Ple, tampoc han estat acceptades, i jo crec que amb aquestes 
actituds i a vegades fins i tot amb alguns comentaris que no venen al cas en el Ple 
municipal que se senten en algunes Comissions Informatives o en algunes reunions, 
crec que fa palès que és més necessari que mai aquest tipus d’actuació. Ningú 
qüestiona la necessitat en aquests moments de treballar i de continuar treballant per 
la integració de la dona en tots els àmbits de la societat però en canvi amaguem el 
cap sota l’ala quan es tracta de persones que trien una orientació sexual diferent a la 
que considerem “normal” i dic normal entre cometes. A més a més l’informe del 
Consell d’Europa elaborat per Andreas Gros sobre la discriminació contra les 
persones per raons d’orientació sexual o d’identitat de gènere posa en relleu que avui 
en dia lesbianes, gais, bisexuals i persones transgèneres pateixen prejudicis i 
discriminació generalitzada als països de la Unió Europea, fet que atempta contra la 
declaració universal dels drets humans de l’ONU. 
 
 Per tots aquests motius demanem que Sant Cugat s’adhereixi a aquest 
Manifest, s’adhereixi a aquesta campanya i que també treballi per la normalització i 
per la plena igualtat de les persones sigui quina sigui la seva orientació sexual. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Yo votaré en contra de 
esta moción porque hasta que he leído la moción no me había percatado que en Sant 
Cugat hubiera una discriminación negativa frente a estos grupos, de hecho si ahora 
en la documentación se les incorpora haciendo mención expresa me da la impresión 
de que es una forma de discriminarlos, positivamente, pero de señalarlos. Por todo 
ello votaré en contra. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: La 
nostra votació negativa a la perspectiva de gènere a la nostra ciutat és perquè 
entenem com a GÈNERE i si volen els hi puc enviar una petita dissertació sobre la 
llengua indoeuropea on es va clarificar per primera vegada el concepte de gènere, fa 
cosa més o menys d’uns 7000 anys, el lloc que ens ocupa a la gramàtica: MASCULÍ, 
FEMENÍ I NEUTRE. 
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 Som absolutament defensors de la igualtat de SEXES pel que fa referència a la 
PERSONA, la qual està dotada d’una dignitat des del moment de la seva concepció i 
per això mateix no la podem cosificar, rebaixant-la a la categoria de gènere. 
 
 Respectem, només faltaria, totes les inclinacions particulars, i manifestem que 
totes les persones tenim el nostre espai. 
 
 El nostre partit recolzaria la moció sempre i quan es respectés la igualtat de 
sexes, ja que d’un altra manera es dóna major rellevància als gèneres gramaticals 
que a les persones, amb la conseqüent discriminació a les mateixes. 
 
 Des del nostre punt de vista no es pot legislar tan sols per una minoria, sinó 
que s’ha de buscar el bé comú i el respecte cap a la ciutadania. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Poca cosa més 
es pot afegir a la intervenció del regidor d’ERC, en tot cas donarem el suport a la seva 
proposta perquè a més està també dintre de la política del Govern de la Generalitat 
que nosaltres veiem amb orgull i expressar la nostra estranyesa pel posicionament 
que han explicat que tindrà el grup de Convergència i Unió, contrari a donar suport a 
aquest manifest i a adherir-se a aquesta campanya perquè també el regidor 
d’Esquerra Republicana ho ha dit abans quan hem presentat mocions conjuntament, 
es pot arribar a entendre que alguns dels components del grup de Convergència i 
Unió els hi pugui molestar algun dels acords que demanem amb aquella moció però 
votar en contra del que proclama aquest manifest la veritat és que personalment em 
causa estranyesa, la veritat. 
 
 Per acabar, només dir que la intervenció anterior a la meva la veritat és que 
m’ha recordat una pel·lícula que van fer divendres a TV3, no sé si vostès la van 
veure, però una de les seves protagonistes -que per cert ho feia molt bé- anava per 
aquesta línia, exactament la mateixa que ha expressat de forma molt legítima la 
regidora del Partit Popular. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Com no 
podia ser d’una altra manera el nostre grup donarà suport, formem part també d’un 
govern de la Generalitat valent també en aquest sentit i les dues mocions 
presentades abans, els anys anteriors, vam anunciar que votaríem a favor, per tant 
també les recolzàvem. Tot allò que sigui avançar cap a la normalització de la vida de 
les persones i dels col·lectius que encara pateixen discriminacions injustes tindrà el 
nostre recolzament i aquest col·lectiu n’és un d’ells. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. FORTUNY, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: Amb els grups que han manifestat que estaven a favor d’aquesta moció i 
que la recolzaven és una llàstima que no haguem arribat a un acord perquè estem 
d’acord en tot excepte amb l’adhesió a aquesta campanya, però és que estem 
d’acord absolutament amb tot, amb els acords, amb els atesos, excepte amb 
l’adhesió a aquesta campanya que ha estat i els informo i els avanço que ha estat 
l’únic punt que ha estat irrenunciable per part de l’interlocutor que he tingut que ha 
estat el Sr. Toni Ramon. 
 
 Manifestar el nostre reconeixement, igual que s’ha comentat aquí, al dret que 
tenen totes les persones per viure en igualtat de drets, sigui quina sigui la seva 
orientació sexual i no ens fa cap por comentar-ho, ni molt menys, només faltaria! 
Aquesta moció ens demana l’adhesió com ajuntament a una campanya que promou 
la Generalitat i tot i estar d’acord amb la resta de la moció, repeteixo, no estem 
d’acord, aquest equip de govern es manifesta que no està d’acord amb l’adhesió a 
aquesta campanya, i per què?, primer perquè aquesta campanya no té cap mena de 
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pressupost, aquesta campanya no està servint per crear un espai de reflexió en 
aquell lloc on es necessita reflexionar sobre la diversitat sexual que és entre els 
adolescents, i per tant -repeteixo- aquest equip de govern dirà un no a l’adhesió a 
aquesta campanya però un sí i un sí ben fort al reconeixement i al màxim respecte 
per la diversitat sexual. Aquesta campanya és un aparador que quan entres no hi 
trobes gènere, que quan entres no hi trobes cap mena de contingut i aquest 
ajuntament i aquest equip de govern reconeix i ho ha demostrat diverses vegades per 
la diversitat sexual i els hi posaré alguns breus exemples: en el programa de salut 
tenim l’educació per la sexualitat i l’afectivitat adreçat a noies i nois de secundària que 
aquest any 2009 ha realitzat 78 sessions a 7 centres educatius i 2 cicles formatius, 
educació per la sexualitat i l’afectivitat que ha arribat a 1.558 alumnes del nostre 
municipi; també a través del programa d’igualtat hem realitzat activitats de prevenció 
de relacions abusives i tractament no discriminatori per raons d’orientació sexual, en 
aquest cas l’any 2009 hem arribat a 437 alumnes, 23 tallers i 9 centres, en total si els 
càlculs no em fallen aproximadament 2.000 persones, 2.000 adolescents, als quals 
hem arribat aquí a Sant Cugat. Adherir-nos a la campanya en aquests moments 
significa tenir un ajuntament més adherit a les 2.000 persones individuals que també 
estan adherides. Nosaltres només amb aquestes accions ja estem arribant a la 
formació i informació de més de 2.000 nois i noies. 
 
 Per acabar i en tercer lloc, el Pla d’igualtat corporatiu que és de tot l’ajuntament 
i que es vol impulsar a partir de l’àrea de Recursos Humans d’aquest Ajuntament, en 
aquest any 2009 contempla com a objectiu prioritari eliminar qualsevol tipus de 
discriminació per raó d’orientació sexual i que ja compta amb accions concretes com 
són la formació, com és la revisió de formularis e impresos entre d’altres, per tant un 
no a la campanya, un sí a la diversitat sexual i a la capacitat de que cadascuna de les 
persones es pugui desenvolupar de la manera més còmoda i de la manera que el seu 
cos li demani i amb tot el respecte de tot aquest equip de govern. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Per primera 
vegada sentim una declaració com aquesta per part del govern de la ciutat, estic 
gratament sorprès, però el que no entenem quan se li ha respòs nosaltres volíem i 
volem i mantenim l’adhesió a la campanya i al manifest, perquè no, i també li 
acceptàvem l’esmena referent a instar a la Generalitat que dotés de pressupost per 
poder desenvolupar accions concretes a la nostra ciutat, per tant aquesta esmena li 
haguéssim acceptat però evidentment que haguéssim mantingut l’adhesió a la 
campanya, tampoc ara entenem com quan dues vegades hem preguntat en aquest 
Ple municipal sobre quines accions desenvolupa el govern en matèria de mantenir i 
de garantir els drets i de fer sensibilització cap a totes les orientacions sexuals la 
resposta ha estat sempre “ja els hi contestarem” i mai fins avui se’ns havien dit quines 
eren les accions concretes que vostès estaven realitzant, per tant benvingudes són, 
per tant ara sí que ja no entenem el per què no poden adherir o declarar Sant Cugat, 
que també era una de les paraules que no volien acceptar era “declarar Sant Cugat 
del Vallès respectuós amb la diversitat sexual”. Ens han parlat del pressupost que ja li 
he contestat, li haguéssim acceptat l’esmena d’instar a la Generalitat a dotar de 
pressupost aquestes activitats, i després la reflexió que cal fer entre els menors 
d’aquesta ciutat, doncs també quan hem presentat esmenes en altres àmbits 
referents a la necessitat de reflexió i de sensibilització entre els adolescents i els 
joves de la ciutat el seu govern ha donat també i de nou la negativa. La Generalitat de 
Catalunya el 2005 aproven les lleis que permeten l’adopció de les parelles, la 
Generalitat de Catalunya dota de més drets a aquestes persones, el 2005 també crea 
el programa per a col·lectius LGTB, un programa capdavanter que vetlla 
exclusivament pels drets del col·lectiu, el 2006 l’aprovació del Pla interdepartamental 
per la no discriminació de les persones homosexuals i transexuals, el 2007 
constitució del Consell Nacional LGTB, el 2008 impulsa la Generalitat 91 accions per 
la no discriminació, el 2009 s’inaugura el centre de documentació LGTB de la 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  15.02.10                    pàg. 24 

 
ESBORRANY ACTA 

Generalitat de Catalunya i fins a dia d’avui que hem sentit una declaració però que no 
acceptaran ni votaran una adhesió al manifest ni una adhesió a declarar Sant Cugat 
del Vallès municipi respectuós amb la diversitat sexual, doncs fins el moment a Sant 
Cugat del Vallès no hem vist cap acció, per això hem presentat aquesta moció i ens 
reiterem amb el text íntegre. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:       8 (PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra: 16 (CiU, PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Abstencions:      0 
 
 7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER A L’ACTUALITZACIÓ DE 
LES POLÍTIQUES D’IMMIGRACIÓ I LA REDACCIÓ D’UN NOU PLA DE 
CIUTADANIA. 
 
 ATÈS que és fonamental per a la cohesió social a Catalunya la integració de la 
ciutadania nouvinguda a través de la llengua i la cultura catalana. 
 
 ATÈS que la convivència ciutadana només és sostenible si es regeix per un 
model de drets i deures universals. 
 
 ATÈS que en l’actual context de crisi econòmica cal continuar generant 
oportunitats i inserint laboralment a la ciutadania nouvinguda, rebutjant qualsevol 
actitud populista i xenòfoba. 
 
 ATÈS que els perfils i els motius de l’emigració estan canviant en els darrers 
anys, prenent especial rellevància realitats com per exemple el reagrupament familiar. 
 
 ATÈS que a Sant Cugat la població immigrada de fora de l’Estat espanyol s’ha 
multiplicat per cinc en la darrera dècada, fins situar-se a l’actual 14% del padró (del 
qual destaca un 47% de persones amb origen d’Amèrica del Sud i Central i un 38% 
de la Unió Europea). 
 
 ATÈS que és inalienable el dret a tenir accés als serveis, equipaments, 
projectes i programes municipals i que cal admetre enfocaments diferenciats o 
especificitats atesa l’heterogeneïtat de les persones usuàries segons criteris d’edat, 
d’origen, de sexe, d’habilitats o de nivell formatiu. 
 
 ATÈS que Sant Cugat no compta en aquests moments amb un Pla de 
Ciutadania, que actualitzi i planifiqui les polítiques d’immigració. 
 
 ATÈS que des de la finalització del darrer Pla de Ciutadania de Sant Cugat, 
l’any 2005, hi ha hagut canvis en el marc legislatiu i normatiu (Llei d’Estrangeria, 
Pacte Nacional d’Immigració, Pla de Ciutadania de Catalunya) i que aquest planteja 
responsabilitats als Ajuntaments en matèria d’immigració. 
 
 Per tot això, el Grup Municipal d’ERC proposa que aquest Ple acordi: 
 
 PRIMER, redactar un nou Pla de Ciutadania de Sant Cugat, en el termini de 6 
mesos, en sintonia amb els principis rectors del Pacte Nacional d’Immigració de 
Catalunya, obrint un procés participatiu amb les entitats i serveis implicats. 
  
 SEGON, traslladar aquests acords a les associacions locals que treballen en 
l’àmbit de la immigració, als Grups Polítics del Parlament de Catalunya i a la 
Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya. 
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Continuem 
amb temàtica social. Nosaltres, el grup municipal d’Esquerra Republicana, va 
presentar o presenta en aquest Ple aquesta moció per diferents motius i certament 
hem tingut discussió i debat amb la regidora de l’àmbit, per tant un debat que li 
agraeixo però no ens hem acabat de posar d’acord i per això continuem portant a 
sotmetre a votació la moció. 
 
 En definitiva la moció demana la redacció d’un nou Pla de ciutadania que 
actualitzi les polítiques d’atenció a la immigració del nostre municipi, atès diferents 
motius, primer de tot hi ha hagut una sèrie de canvis legislatius, canvis de reglament, 
hi ha hagut el Pacte Nacional per a la Immigració, hi ha hagut el Pla de Ciutadania de 
Catalunya i aquests canvis normatius i aquests pactes i acords polítics doten o 
plantegen en els ajuntaments i en les polítiques de proximitat un paper important per 
la integració de les persones nouvingudes. Evidentment nosaltres també plantegem la 
necessitat de treballar amb el teixit associatiu perquè sigui un vehicle per la integració 
d’aquestes persones, també que el català formi part d’aquesta espina dorsal 
necessària per a la integració, que cal treballar i continuar treballant pel tot el que és 
la integració i la formació per garantir un accés en el mercat laboral i garantir les 
oportunitats d’aquest col·lectiu i, en definitiva, actualitzar allò que ja estàvem fent. 
Amb la regidora hem estat discutint la necessitat d’una avaluació, d’una diagnosi i a 
partir de detectar les mancances començar a fer propostes. Nosaltres en la moció no 
hem posat propostes, senzillament demanem que es faci aquesta feina, les propostes 
les discutirem en l’àmbit on caldrà discutir-les, a més a més escoltant també les dels 
col·lectius i les associacions de Sant Cugat que hi tindran moltes coses a dir. Per tant 
mantenim la moció íntegrament atenent a la necessitat d’actualitzar aquestes 
polítiques i acollir amb la màxima llibertat i garanties la nova població que arriba a 
Sant Cugat, que també cal dir que podem aprofitar l’oportunitat de que a Sant Cugat 
ens mantenim amb uns índex d’immigració que ens permetrien fer polítiques molt 
potents que podrien ser referència en el nostre país. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres votarem en contra d’aquesta moció perquè considerem que no és el 
moment més oportú per presentar-la perquè pel que hem estat parlant en diferents 
Comissions Informatives s’està desenvolupant part del que ha estat comentant el Sr. 
Toni Ramon, que per cert s’està encara vivint del Pla que va fer vostè en el seu 
moment, crec que seria més correcte posar-nos a acabar de parlar i treballar al 
respecte més que presentar per a fer directament un nou Pla de Ciutadania, acabant 
quasi bé la legislatura en aquests moments. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Nosaltres 
donarem suport a la moció perquè pensem que és una bona proposta, segurament 
no caldria ni haver-la portat al Ple, automàticament el Pla de nova ciutadania hauria 
de preveure l’actualització del propi Pla. La veritat és que quan he anat a mirar el Pla 
de Ciutadania al web de l’Ajuntament de Sant Cugat per veure què és el que 
proposava he trobat un aparador d’aquells que no hi ha res al darrera com es deia 
abans, doncs una mica és el que és el web de l’Ajuntament de Sant Cugat, entres, 
vas a buscar nova ciutadania i què hi ha?, doncs hi ha una presentació de 
l’Observatori que diu el que és l’Observatori, no diu res més de nova ciutadania, o 
sigui si jo sóc un ciutadà de sudàfrica que vinc a Sant Cugat i vull saber què fa aquest 
ajuntament, si té algun Pla de nova ciutadania, i pel web utilitzant les noves 
tecnologies no me’n puc assabentar. No estaria de més que si no s’aprova aquesta 
moció com a mínim tothom tingués a l’abast el Pla de nova ciutadania que es va 
aprovar fa cinc anys i jo crec que no estaria de més tampoc fer un treball de balanç, 
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de diagnosi de la realitat actual de la nostra ciutat i un compromís d’actuació que al 
final és el que és un Pla d’aquests que diem, en algunes coses ens va bé fer plans, 
en d’altres coses no sé per què, m’agradaria saber per què amb nova ciutadania no 
podem fer un Pla d’actuació en aquests moments i en canvi en d’altres àmbits es creu 
oportú fer-ho. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Per a 
nosaltres actualitzar el Pla i introduir-hi millores pot ser un element positiu, si això vol 
dir redactar-ne un i revisar el que hi ha ens sembla molt correcte, per tant el nostre 
grup donarà suport a aquesta moció. 
 
 . REGIDORA SRA. PELLICER, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: La 
veritat és que jo a la Comissió Informativa vaig fer un oferiment a tots els grups, vaig 
fer un oferiment que creia que en aquest moment era un tema que el podíem deixar 
sobre la taula, fer un Pla de Ciutadania nou a Sant Cugat perquè un dels atesos diu: 
“Atès que Sant Cugat no compta en aquests moments amb un Pla de Ciutadania que 
actualitzi i planifiqui les polítiques d’immigració”, doncs la premissa ja no és correcta, 
actualment Sant Cugat compta amb un Pla de Ciutadania que a més a més està 
actualitzat i planificat les polítiques d’immigració, una altra cosa és que potser jo no 
ho he sabut explicar i potser entono el “mea culpa”, o potser tampoc m’han demanat 
prou informació, quan ara el Sr. Boix em deia que ningú els havia informat, jo el Pla 
de Ciutadania l’he enviat al Sr. Toni Ramon que és l’interlocució que he tingut perquè 
no sabia que aquesta moció estava recolzada per altres partits, no ho sabia, a mi em 
consta només Esquerra Republicana, o sigui que haguéssim pogut parlar-ne més. Jo 
vaig posar sobre la taula que el que podíem fer era amb ganes, si realment volíem 
millorar la integració dels nouvinguts a Sant Cugat que jo em comprometia a posar 
totes les accions del Pla amb el que estem basats, que és de fa uns anys, és veritat, i 
actualitzar-lo amb totes les coses que estàvem fent. És l’oferiment pels recursos que 
tenim en aquests moments i pel personal que tenia i perquè creia que era el més 
correcte; ho hem estat parlant, vostès volen fer un Pla, es basen també en obrir un 
procés participatiu, nosaltres és veritat i vostè ho sap el problema que tenim amb 
aquests nouvinguts que el problema és que vinguin a la taula d’immigració perquè els 
hi costa molt, tenen altres prioritats, o sigui que aquesta branca que vostè creu que 
està mancada en aquests moments la cobrim perfectament perquè tenim uns 
mediadors interculturals i totes les seves propostes ens arriben a nosaltres 
directament, és a dir que tenim una actuació directa. És veritat, com diu la moció, que 
aquest any hi ha hagut uns canvis en el marc legislatiu i normatiu, és veritat, nosaltres 
li podem assegurar i això vostè ho sap perquè ens ho ha facilitat la Generalitat, d’un 
departament que depèn d’ERC, que Sant Cugat hem estat molt curosos a anar 
actualitzant aquests canvis, no només amb l’obligatori, amb el que diu la Llei, sinó 
amb les recomanacions que ens venen de la Generalitat i prova d’això són les 
jornades de benvinguda, la que amb totes les coses que ens recomanen, no només 
dic les coses obligatòries sinó també les recomanacions, hem intentat fer un esforç 
econòmic considerable per dignificar tot el que suposi la millora a la integració a Sant 
Cugat o són els cursos que els hi presentàvem la setmana que ve sobre el català 
bàsic i el català inicial; un altre exemple d’actualització és el que hem fet del procés 
de reagrupament que ho vam aturar tal com estava, ens diu la Generalitat que anem 
en compte, ho farem, ens ho mirem, veiem que hi ha alguna manera d’adaptar-se 
millor al que ens recomanen, no que ens obliguen, que ens recomana la Generalitat, 
estem d’acord i ho fem. Per tant jo crec que en aquests moments redactar un Pla nou 
no s’escau perquè el que hi ha és vàlid, jo em comprometo a passar-los-hi 
l’actualització del que hem anat fent, potser ha estat un problema de comunicació i el 
que els hi demanava i els hi torno a demanar és que ho deixin sobre la taula perquè 
tota la informació que vulguin la podem tenir. Que es pot millorar alguna cosa?, no 
diem que no, però posar-nos ara a fer un Pla nou i fer un Pla nou completament el 
que ens suposaria seria els recursos que tenim emprats en que tot això creiem que 
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està funcionant convenientment, aquest equip de govern creu que en aquest moment 
la immigració s’està dignificant el que seria fins ara i s’està fent de la manera més 
idònia, doncs seria parar el que s’està fent correctament per revisar-ho, estem 
disposats a revisar-ho però no amb el detall que vostès demanen, jo els hi vaig 
comentar i nosaltres haurem de votar que no i em sap greu perquè no estem en 
contra de redactar només un nou Pla de Ciutadania, i ja ho he explicat a la Comissió 
Informativa i jo crec que els altres grups polítics si ens haguessin demanat més 
informació ho haguéssim explicat, ens hem trobat aquest matí, jo esperava que 
vostès em diguessin alguna resposta i n’haguéssim pogut parlar. Jo segueixo amb 
aquest oferiment que faig i jo li demano que ho deixin sobre la taula amb el benentès 
que intentarem fer el que creiem més oportú. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Jo crec Sra. 
Pellicer, sincerament, quan estàvem parlant aquest matí i vostè em plantejava 
l’avaluació, la diagnosi per dir-ho d’alguna manera, i a partir d’aquestes mancances 
detectades ens seiem, fem les propostes, i el procés participatiu pel que li feia por 
potser a la Sra. Rodríguez de que estem acabant el mandat, queda encara un any i 
dos mesos per les eleccions municipals i la nostra obligació és continuar fent 
propostes i la seva governar fins l’últim dia, per tant que estiguem a final del mandat 
no vol dir que haguem de deixar de proposar coses, i justament el procés participatiu 
l’estàvem acotant amb una data jo crec que molt raonable de sis mesos perquè 
tampoc ens hem d’allargar i menys ara que els perfils de les persones que poden 
estar arribant poden patir una modificació arran dels reagrupaments familiars que 
generen uns conflictes diferents al que havia estat fins ara perquè venen amb un 
permís de residència però no de treball, s’ha de fer un altre tràmit per aconseguir 
aquest permís de treball, són realitats que ens hi trobarem, o per exemple aquella 
onada immigratòria que ens va arribar fins el 2003-2004 on si no em falla la memòria 
Equador despuntava com la nacionalitat més present en arribades, doncs un cop 
superat l’estadi de primeres necessitats pensem que hem de treballar i de valent pel 
que és la integració en el teixit associatiu de la ciutat i evitar en la mesura del possible 
els guetos i facilitar el que és la plena integració. Aquest és l’interès que ens movia a 
presentar la moció i crec sincerament que hi estem molt a prop perquè les fases que 
vostè ens plantejava no deixen de ser el procés normal d’un Pla i a més a més ja 
diem amb un curt termini perquè penso que ens hi hem de posar a la feina ja i no hem 
de perdre el temps ara aquí amb un llarg procés sinó anar molt directe a l’avaluació, a 
la diagnosi, i al procés participatiu i consulta més directa a aquests col·lectius. De 
moment mantenim la moció però esperem que encara que no sortís aprovada en 
aquests moments puguem continuar parlant d’aquestes futures propostes. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:       8 (PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra: 16 (CiU, PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Abstencions:       0 
 
 8.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, D’ICV-EUiA I D’ERC PER 
TAL D’AMPLIAR ELS AJUTS A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR A SANT 
CUGAT DEL VALLÈS. 
 
 Atès que el mes d’octubre de 2009 el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès va aprovar per unanimitat una declaració institucional per tal d’emprendre 
accions a favor dels aturats sense subsidi. Atès que en aquella declaració ja s’hi 
incloïen una sèrie de mesures concretes que ara, en funció de l’evolució de 
l’economia, es volen ampliar. 
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 Atès que en el mes de gener de 2010 s’han fet públiques les dades d’atur del 
nostre municipi, i que en l’actualitat la manca de treball afecta a 3.872 persones, és a 
dir un 9’2% de la població activa. Atès que l’evolució negativa de l’economia i 
l’ocupació s’ha traduït en un empitjorament de les condicions de vida d’un nombre 
creixent de famílies. 
 
 Atès que és prioritari establir més mecanismes per tal de donar suport als 
col·lectius que estan patint més directament l’impacte d’aquesta crisi i avançar des 
del món local en les polítiques d’inclusió, convivència, igualtat i autonomia personal. 
 
 Atès que al pressupost municipal de 2010 hi ha una partida de contingències 
de 700.000 euros que serviria per fer front a la despesa dels acords d’aquesta moció. 
 
 Atès que des de moltes entitats i associacions del municipi es desenvolupen 
diverses mesures de suport a les famílies en atur. 
 
 Per tot això el ple municipal acorda: 
 
 Primer.- Aprovar com a requisits bàsics per a rebre aquests ajuts: 
 
a) Estar empadronat a Sant Cugat del Vallès. 
b) Estar aturats un dels dos cònjuges o parella de fet de la unitat familiar. 
c) Estar inscrits en el Servei d’ocupació Municipal i tenir l’expedient actualitzat. 
d) El nucli familiar no ha de tenir més d’un habitatge de propietat. 
e) El nucli familiar no ha de sobrepassar el llindar de renda que s’estableixi per part 

dels tècnics de serveis socials del municipi, en coherència amb la resta d’ajuts ja 
existents. 

 
 Segon.- Aprovar els següents ajuts complementaris: 
 
a) Aprovar la bonificació del 50% als nens inscrits amb pares aturats de la quota als 

clubs esportius i d’educació en el lleure inscrits en el registre d’entitats municipals i 
que tinguin conveni amb l’Ajuntament. Per això s’estableix una compensació per 
part de l’Ajuntament a les entitats de la mateixa quantia de la bonificació aplicada. 

b) Duplicar els ajuts per infants escolaritzats en escoles bressol de Sant Cugat del 
Vallès amb pares, mares o tutors aturats. 

c) Aprovar la bonificació del 50% dels Casals organitzats per l’Ajuntament per nens 
de pares aturats. Per aquest motiu i de forma extraordinària es revisarà 
l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació dels serveis sòcio-
culturals. 

d) Aprovar l'exempció del pagament dels cursos de català per aturats, per la qual 
cosa caldrà modificar el conveni subscrit amb el Consorci per la Normalització 
Lingüística. 

e) Aprovar la concessió d’un ajut extraordinari que complementi l’aportació del 
Ministeri d’Educació i Ciència, consistent en 100,00 EUR per nen/a, per col·laborar 
en les despeses de material, llibres i sortides escolars, dels nens i nenes en edat 
d’escolarització obligatòria, de famílies amb membres aturats. Acordar que aquests 
ajuts seran aportats al centre escolar a qui en correspondrà la gestió. 

 
 Tercer.- Comunicar i difondre l’existència dels ajuts a totes les persones que 
en tinguin dret a Sant Cugat del Vallès a través del Servei d’Ocupació Municipal i de 
Serveis Socials. 
  
 Quart.- Aprovar que el termini per començar a aplicar aquestes ajudes serà de 
l’1 de març de 2010 i finalitzaran a 31 de desembre de 2010. La renovació dels 
acords s’haurà d’establir per part dels Serveis Socials de l’ajuntament en funció de 
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l’evolució de l’atur al municipi, i s’haurà de donar compte al Ple de la seva renovació o 
supressió. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Per un 
moment vaig pensar que aquesta segur, segur, era una moció institucional, però no, 
era un petit somni i els somnis ni que siguin petits a vegades no són realitat. Defenso 
aquesta moció representant als grups del PSC, ICV-EUiA i ERC, encaminada a 
col·laborar, a minimitzar les conseqüències de la crisi a les persones que més 
pateixen i que tenen canalla petita, aquestes mesures les presentem com a 
complement a la moció presentada per ICV-EUiA en el passat Ple. La majoria dels 
governs locals estan presentant mesures extraordinàries com aquestes com acció 
pròpia del govern, en aquest ajuntament és l’oposició la que està proposant aquestes 
mesures, és una mica insòlit, i la nostra obligació moral i política és presentar-les. 
Nosaltres estem per una austeritat selectiva, què vol dir una austeritat selectiva?, vol 
dir que han de ser –ja que vostès tenen la responsabilitat de governar- molt austers 
en moltíssimes coses que es fan i molt curosos en tot allò que realitza la ciutat, i gens 
austers en polítiques d’ajusts socials, i això mateix és el que defensa aquesta moció, 
possiblement no afectarà a un gran volum de persones ni és la solució a tot però 
estem segurs que serien uns ajuts molt ben vinguts. Passo a llegir els acords que 
parlen per ells mateixos, el primer acord seria els requisits bàsics per rebre aquests 
ajuts que serien: estar empadronat a Sant Cugat del Vallès; estar aturats un dels dos 
cònjuges o parella de fet de la unitat familiar; estar inscrits en el SOM i tenir 
l’expedient actualitzat; el nucli familiar no ha de tenir més d’un habitatge de propietat; 
el nucli familiar no ha de sobrepassar el llindar de la renda que s’estableixi per part 
dels tècnics de serveis socials del municipi, en coherència amb la resta d’ajuts ja 
existents. En segon lloc aprovar els següents ajuts complementaris: aprovar la 
bonificació del 50% als nens/nenes inscrits amb pares aturats de la quota als clubs 
esportius i d’educació en el lleure inscrits en el registre d’entitats municipals i que 
tinguin conveni amb l’Ajuntament. Per això s’estableix una compensació per part de 
l’Ajuntament a les entitats de la mateixa quantia de la bonificació aplicada; duplicar 
els ajuts per infants escolaritzats en escoles bressol de Sant Cugat del Vallès amb 
pares, mares o tutors aturats; aprovar la bonificació del 50% dels Casals organitzats 
per l’Ajuntament per nens de pares aturats. Per aquest motiu i de forma extraordinària 
es revisarà l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació dels serveis 
sòcio-culturals; aprovar l'exempció del pagament dels cursos de català per aturats, 
per la qual cosa caldrà modificar el conveni subscrit amb el Consorci per la 
Normalització Lingüística; aprovar la concessió d’un ajut extraordinari que 
complementi l’aportació del Ministeri d’Educació i Ciència, consistent en 100,00 EUR 
per nen/a, per col·laborar en les despeses de material, llibres i sortides escolars, dels 
nens i nenes en edat d’escolarització obligatòria, de famílies amb membres aturats; 
acordar que aquests ajuts seran aportats al centre escolar a qui en correspondrà la 
gestió. Com a tercer punt, comunicar al SOM i a Serveis Socials l’existència d’aquests 
ajuts a les persones afectades i aprovar el termini de l’1 de març al 31 de desembre 
del 2010 i renovar-ho si s’escau més endavant. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. FORTUNY, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CiU: Era per anunciar el vot negatiu del nostre grup en aquesta moció, tot i que 
compartim l’esperit d’aquesta moció, compartim la necessitat d’ampliar aquests ajuts 
a persones en situació d’atur en el nostre municipi, però prèviament a la manifestació 
i a la lectura que ha fet la Sra. Gorina jo he intentat en aquest cas parlar amb el Sr. 
Salvador Gausa, que malauradament avui no ens pot acompanyar, que tot i compartir 
l’esperit d’aquesta moció els hi demanava que ens esperéssim al proper Ple per 
poder-la presentar, per què?, doncs perquè aprovar una moció d’aquestes 
característiques i amb el detall que vostès comenten, amb el detall que ja ens 
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demanen aprovar requisits bàsics i a més a més també ens demanen aprovar quins 
són aquests ajuts, jo personalment necessito d’un informe tècnic acurat per avaluar-
ne l’equitat d’aquests ajuts i sobretot la viabilitat, i és l’únic que els hi he demanat, 
compartim aquesta moció, compartim la necessitat de les persones aturades per tirar 
endavant aquests ajuts però els hi demano que en el període de 15 dies els hi 
puguem presentar un informe tècnic amb una proposta conjunta i que de ben segur 
estic segura que arribaríem a un acord. Jo els hi recordo que no fa massa vam ja 
aprovar una declaració institucional per tal de prendre accions a favor dels aturats 
sense subsidi en la situació de crisi actual, i també els hi vull recordar que som 
l’ajuntament que creu i que a més a més ho demostra que cal subvencionar i cal 
bonificar a col·lectius que ho estan passant malament en el marc de les ordenances 
fiscals i estic parlant dels col·lectius de la gent gran, les famílies nombroses i també 
les famílies monoparentals, no fa massa ens va arribar a les meves mans un butlletí 
de l’oposició de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet on felicitava a 
l’Ajuntament de Sant Cugat per haver-se avançat en tota aquesta mena de 
bonificacions i subvencions de l’IBI que com saben es va aprovar també 
conjuntament amb el grup d’Esquerra, adreçat a la gent gran, famílies monoparentals 
i també les famílies nombroses. Després per a nosaltres hi ha un punt molt important, 
vostès comenten que donem aquests ajuts a partir de la partida de contingències de 
700.000 € que hauria de fer front a aquesta despesa. Jo els hi vull recordar i en el si 
de la Comissió Informativa n’hem parlat amb molt de detall que aquesta bossa de 
contingència està adreçada sobretot a necessitats bàsiques, tan bàsiques com que la 
gent que ho està passant malament pugui pagar la beca menjador del seu fill, pugui 
pagar el subministrament elèctric, pugui pagar un parell de quotes de lloguer o, fins i 
tot, pugui alimentar-se, i cap d’aquestes propostes que vostès comenten entenc que 
són activitats bàsiques per sobreviure, per tant pensem que aquesta bossa de 
contingència ha d’estar reservada pel servei d’ajuda a domicili, per les beques de 
menjador, pel tema alimentari i pel lloguer de les persones que ho estan passant 
malament i en un marc diferent podem consensuar amb aquest informe tècnic que els 
hi comentava i amb aquest debat de consens aquests ajuts més específics per a 
persones amb situació d’atur i els hi demano novament que esperin al proper Ple, que 
esperem aquest informe que de fet ja l’he encarregat, que arribem al consens 
sobretot per garantir que aquestes ajudes siguin equitatives, sobretot per avaluar-ne 
la viabilitat i sobretot perquè Sra. Gorina, somiar, a mi també m’agrada molt somiar 
però els somnis s’han de poder realitzar i en aquest sentit li demano que somiem, que 
planifiquem i que al final puguem concretar amb accions més concretes adreçades a 
aquestes persones. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En 
primer lloc vull remarcar que parlo en nom dels tres grups, ho he dit però vull 
remarcar-ho, si comparteixen no entenem per què no, vam oferir a través del Sr. 
Gausa afegir una frase on els tècnics acabessin d’estudiar unes propostes, si 
haguessin volgut que no fos de la partida de contingència podria haver estat una 
altra, no hauria hagut cap problema, i cada vegada ens han donat arguments 
diferents, per tant no ens faci combregar amb rodes de molí, diguin ben clar que 
prioritzen altres actuacions i ja està, és legítim, vostès tenen el Govern i és legítim 
que apliquin la política que vostès creguin convenient, nosaltres creiem que també 
hem de defensar fermament allò que nosaltres pensem i nosaltres continuem somiant 
per Sant Cugat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:       9 (PSC, ICV-EUIA, PP i ERC) 
Vots en contra: 15 (CiU i Sr. Vázquez-Dodero) 
Abstencions:       0 
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 9.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT CUGAT DEL VALLÈS AMB ESMENES D’ERC, DE REBUIG A LA 
CANDIDATURA DEL CEMENTIRI NUCLEAR D’ASCÓ. 
 
 Atès que el municipi d’Ascó, una de les poblacions precandidates a albergar un 
Magatzem Temporal Centralitzat  de Residus Radioactius d’Alta Activitat o cementiri 
de residus nuclears.  
  
 Atès que  el Magatzem Temporal Centralitzat  de Residus Radioactius d’Alta 
Activitat emmagatzemarà residus d’alta activitat, més de 7.000 tones de combustible 
de les diferents centrals nuclears espanyoles i de 1.900 metres cúbics de residus 
procedents del desmantellament de les plantes ja desconnectades de la xarxa, i que 
per tant  continuaran emetent radioactivitat.  
  
 Atès que els municipis veïns i els governs supramunicipals i regionals han 
mostrat el desacord amb la instal·lació d’aquesta infraestructura al municipi d’Ascó 
com una part molt important dels veïns d’aquesta localitat.  
   
 Atès que el Parlament de Catalunya va acordar l'11 de març de 2008 mostrar el 
rebuig a la possible instal·lació d'un magatzem temporal centralitzat per a residus 
nuclears a les comarques de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp i, per 
extensió, a tot el territori de Catalunya.  
 
 Atès que el Ple de l'Ajuntament de Zarra (Vall d’Aiora, País Valencià) ha 
aprovat, també, amb data 28 de gener de 2010 la seva candidatura per acollir 
aquesta instal·lació i que tampoc compta amb un mínim de consens social ni polític al 
territori. 
 
 Atès que més de 70 ajuntaments i 10 Consells Comarcals de les comarques 
del Camp de Tarragona, Lleida i de les Terres de l’Ebre, ja han manifestat el seu 
rebuig a acollir el MTC. 
  
 Atès que la resolució de 23 de desembre de 2009, de la Secretaria d’Estat 
d’Energia modifica el previst al Real Decreto 775/2006, de 23 de juny; cosa que 
modifica significativament i de forma injustificada el paper de las Comunitats 
Autònomes al procés d’ubicació del MGTRRAA.  
  
 Atès que l’energia nuclear és incompatible amb un model energètic sostenible, 
ja que no compleix cap de les seves premisses: no és econòmicament eficient, ni 
socialment justa, ni mediambientalment acceptable.  
  
 Atès que la decisió del consistori d’Ascó es fa sense el consens previ que en 
tot moment s’havia demanat per aquest emplaçament i que la actitud del Govern 
d’Ascó vulnera aquest consens i l’aïlla de la resta d’Administracions catalanes,  
  
 Atès el rebuig  d’entitats i organitzacions socials, ambientals i cíviques de 
Catalunya que s’han posicionat en contra del cementiri de residus radioactius, igual 
que ho han fet diversos càrrecs electes, regidors, alcaldes, diputats, i senadors de 
tots els colors polítics del territori.  
  
 Atès que, junt al fracàs econòmic i tecnològic, l’energia nuclear ha causat ja 
greus problemes a la salut pública i al medi ambient: accidents nuclears, generació de 
residus radioactius impossibles d’eliminar i, a més, contribueix a la proliferació de les 
armes nuclears.  
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 Atès que el model d’especialització nuclear de les Terrers de l’Ebre i en concret 
del municipi d’Ascó no ha repercutit ni en un millor benestar ni tampoc en el 
desenvolupament econòmic de la zona  
  
 Atès que el model d’especialització nuclear no ha repercutit ni en un millor 
benestar ni tampoc en el desenvolupament econòmic de la zona.  
  
 El ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
  
 ACORDA:  
   
 Primer.- Instar al l’Ajuntament d’Ascó a revocar l’acord per optar a albergar un 
Magatzem Temporal Centralitzat de residus nuclears, d’acord amb la postura del 
Parlament i el Govern de Catalunya.  
  
 Segon.- Mostrar el rebuig per la instal·lació d’un Magatzem Temporal 
Centralitzat de Residus Radioactius d’Alta Activitat a Catalunya i al País Valencià.  
  
 Tercer.- Demanar al Govern de l’Estat que es supediti la construcció del 
MTCRRAA a posar en marxa un pla de tancament progressiu de les centrals 
nuclears, i que prengui les mesures necessàries per fer possible  un sistema 
energètic sostenible.  
  
 Quart.- Instar al Govern de la Generalitat i la Diputació de Tarragona per tal de 
desplegar totes les mesures polítiques, administratives i legals necessàries per evitar 
la ubicació del MTC en territori català  
  
 Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb 
representació al Congrés dels los Diputats i al Parlament de Catalunya, al 
Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General 
d’Energia i Mines, al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), i a la Agrupació de 
Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC).  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: S’ha presentat una moció alternativa per part del 
grup de Convergència i Unió que es debatrà en primer lloc.  
 
 - MOCIÓ ALTERNATIVA DE CiU A LA PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL D’ICV-EUiA DE REBUIG A LA INSTAL·LACIÓ D’UN CEMENTIRI 
NUCLEAR A CATALUNYA. 
 
 D’acord amb la resolució adoptada pel Parlament de Catalunya, el dia 11 de 
març de 2008, de rebuig a la instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat de 
residus nuclears a Catalunya,  
 
 El Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès acorda: 
 
1- Rebutjar la instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat (MTC) per a residus 

nuclears a Ascó i per extensió a tot el territori de Catalunya. 
 
2- Sol·licitar al Govern de l’Estat una presa de posició clara i definitiva en el sentit de 

desestimar qualsevol ubicació del MTC en el territori de Catalunya. 
 
3- Fer costat a la tasca de la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya 

(CANC) i de les institucions que hi donen suport, en defensa de la dignitat 
col·lectiva i de defensa del territori i dels seus valors naturals i paisatgístics. 
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4- Expressar, tanmateix, el nostre respecte pel posicionament del Consistori d’Ascó 
que, fent ús de la seva autonomia, ha adoptat la decisió que ha cregut més 
convenient per a la defensa dels interessos del seu municipi. 

 
5- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la 

presidència i grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya i al 
Congrés dels Diputats, al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), i a l’Agrupació de 
Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC). 

 
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. SUBIRÀ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CiU: El debat energètic entenem que és un dels més importants i transcendents pel 
nostre país i de fet per qualsevol país, no només aquest. Amb ell està en joc el nostre 
futur econòmic, productiu, la nostra competitivitat, el progrés econòmic i social en 
definitiva. Malauradament entenem que és un debat sovint massa polititzat que 
s’utilitza electoralment i en el que no es deixa treballar de manera seriosa als tècnics 
que són els que de debò en saben i poden posicionar-se objectivament sobre aquest 
tema. Prova d’això és l’espectacle que hem viscut les darreres setmanes amb el 
posicionament dels partits sobre la instal·lació d’un cementiri nuclear a Catalunya i el 
desacord intern del tripartit, també en aquesta matèria una vegada més. Des de 
Convergència i Unió hem deixat clar des del primer moment que no volem la 
instal·lació d’un cementiri nuclear a Catalunya, territori que entenem ja suposa una 
forta quota de responsabilitat en aquesta matèria. Com diu la moció, el Parlament de 
Catalunya l’11 de març de 2008 amb els vots de Convergència i Unió, Esquerra 
Republicana de Catalunya i ICV-EUiA va aprovar una resolució que mostrava el 
rebuig a la instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat per a residus nuclears a 
les comarques de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp, i per extensió a tot el 
territori català, aquest posicionament continua vigent i per tant la posició de 
Convergència i Unió segueix sent contrària a la instal·lació d’aquest magatzem a 
Catalunya. Malgrat que com a partit no som contraris per principi a l’energia nuclear sí 
que creiem que no pot ser que els costos d’implantació siguin només per Catalunya 
quan tenen el seu origen en tot l’Estat. Curiosament, però, el Partit dels Socialistes de 
Catalunya juntament amb el Partit Popular va votar en contra d’aquesta resolució, és 
a dir, en contra del rebuig a la ubicació d’aquest magatzem a Catalunya; no és 
estrany ja que va ser el propi President de la Generalitat, José Montilla, qui quan era 
Ministre va aprovar i impulsar la construcció d’aquest magatzem que ara, a última 
hora, ha dit que no vol, suposo que el canvi d’opinió es va produir quan va veure que 
tornava a quedar-se sol al Govern; en aquest sentit hem de dir que el silenci del 
President ha estat clamorós. 
 
 Pel que fa al municipi d’Ascó volem deixar clar que respectem la decisió que ha 
pres el Consistori de presentar candidatura per ubicar aquesta instal·lació, per això 
tot i no compartir-ho sí que volem donar suport a la valentia mostrada per l’Alcalde 
d’Ascó, el qual acompanyat per una àmplia majoria del seu Consistori ha fet el que ell 
creu millor pel seu poble i això s’ha de reconèixer i més quan fer-ho suposa enfrontar-
se al govern del seu país, al seu partit, als contraris a l’energia nuclear, a una part 
gens menyspreable dels mitjans de comunicació i a l’opinió pública. Ha estat una 
actitud que entenem que és conseqüent i valenta i creiem que això s’ha de valorar, 
d’aquí la presentació d’aquesta alternativa entenent que la part dels acords els 
compartíem en bona part però en cap cas podíem compartir els atesos. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: La primera 
notícia que nosaltres vam tenir d’aquesta moció alternativa va ser divendres a la 
Junta de Portantveus i l’hem tinguda a les mans exactament a les 6 i 10 d’aquesta 
tarda, a nosaltres ens sembla que un tema com aquest tan seriós no pot ser que el 
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tinguem ¾ d’hora abans del Ple, tinguem aquesta moció per tal de veure si estem 
d’acord o no hi estem d’acord, per tant de moment creiem que és una falta de 
seriositat, perquè estem parlant d’Ascó que sembla que sigui una cosa molt llunyana 
però no sé què faríem si hagués estat l’Ajuntament de Cerdanyola per exemple, o 
nosaltres i què farien els de Cerdanyola, aleshores potser no ens ho miraríem amb 
tanta llunyania. Per altra banda ha esmentat vostè Sra. Subirà una crítica a la 
politització del tema i després d’haver llegit la moció jo només li he sentit que crítica a 
la politització utilitzant vostè la política parlant del tripartit, com no podia ser d’una 
altra manera ha parlat del President Montilla, etc., etc. Vostès ens demanen aquí en 
el Ple respecte al posicionament del consistori, només faltaria!, això no s’ha d’aprovar 
per moció, és evident que té el respecte a l’adhesió del Consistori i al mateix alcalde 
però deixi’m recordar-li que vostès li obren un expedient a l’alcalde d’Ascó, no sé com 
es conjumina això del màxim respecte però li obren un expedient. Per altra banda, 
nosaltres amb el text de la moció que vostès presenten hi estem d’acord, el problema 
que tenim amb Ascó nosaltres ho veiem amb dues vessants, d’una banda és el debat 
energètic, aquesta és una vessant, però per altra banda és un problema de sobirania 
del Parlament de Catalunya i deixi’m rectificar-li que l’alcalde d’Ascó i el consistori 
d’Ascó no és que s’enfrontessin al Govern del país i al seu President, es van 
enfrontar amb una decisió del Parlament de Catalunya, que el seu partit també va 
votar, per tant no és un tema de que allà tenim un Sant Jordi que s’enfronta al tripartit, 
no, és un tema de respecte a les plenes decisions del Parlament de Catalunya, si 
nosaltres pensem -com pensem que encara és així- que Ascó està dins de 
Catalunya, no s’ha modificat encara el mapa, per tant el Parlament de Catalunya hi té 
jurisdicció, hem de pensar que el Parlament de Catalunya, per tant tots els 
representants de la ciutadania, han de tenir dret a planificar el seu territori i poder 
planificar quins instruments energètics hi disposa en el seu territori. El que succeeix 
en aquell territori, en les Terres de l’Ebre, és que n’estan -i és entenible d’alguna 
manera- força farts de tenir un monocultiu nuclear en aquella zona, pràcticament 
produeixen el 40% de l’energia total de l’Estat, els hi vull recordar que la mitjana 
europea de producció energètica pel que fa a energia nuclear és del 15%, a Espanya 
és del 20% i a Catalunya del 53%, no tan sols tenim el 53% de l’energia que produïm 
en energia nuclear sinó que a més pretenen que a més tinguem el magatzem nuclear. 
Deixi’m dir als possibles defensors de l’energia nuclear que per exemple el país 
capdavanter en això que és Estats Units, que té 53 Estats, tenen centrals nuclears a 
tots els Estats i tenen 59 magatzems, és a dir, a cada Estat on hi ha centrals nuclears 
tenen magatzems nuclears, és a dir que cadascú escombra el que produeix a casa 
seva i no a Catalunya que ens toca escombrar el que a més produeixen altres llocs; 
altres llocs gaudeixen de l’energia i a nosaltres, un cop més, com que evidentment 
sembla ser que no tenim potestat per organitzar el nostre territori ens toca entomar 
amb això tan bo que és la dependència d’Espanya, una prova més de que el que ens 
cal no és que ens organitzin des de Madrid sinó que organitzar-ho nosaltres però 
lamentem que vostès ho passin per alt. Nosaltres el que proposen amb aquesta 
moció no s’hi pot estar més d’acord però sí que els hi demanaríem més seriositat a 
l’hora de parlar d’aquest tema. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Per 
començar, com no podia ser d’una altra manera i com ha dit el Sr. Grangé, nosaltres 
vam tenir notícia que hi hauria una moció alternativa de Convergència i Unió 
divendres al migdia, cap a les dues de la tarda; l’equip de govern ha necessitat 72 
hores per presentar la moció que es va presentar al Parlament el 2008 amb un afegitó 
més, o amb un punt més, només demanem que se’ns tracti amb una miqueta més de 
respecte perquè ja sabíem que presentarien aquesta moció però com a mínim amb el 
temps suficient, a més a més veient el text, perquè si fos un text nou, fresc, contrari a 
la moció d’Iniciativa -que després passaré a explicar- però és nou, no, és la moció de 
2008 que són 4 punts més expressar el respecte per l’autonomia municipal del 
Govern d’Ascó. Deixi’m que li digui que els altres quatre punts contradiuen manifestar 
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o respectar la decisió del Govern d’Ascó, jo crec que és una decisió que no pot 
prendre un Ajuntament, i no pot prendre d’una manera unilateral, una decisió que 
afecta a tot el territori, estem parlant d’un cementiri nuclear, estem parlant de milions 
d’anys de tenir residus sota terra amb perill per la salut i perill ecològic seriós. 
Tampoc preteníem amb la moció original que el grup de Convergència i Unió 
acceptés fil per randa el text, n’érem conscients, però també deixi’m expressar la 
decepció perquè no entressin a negociar aquest text, jo crec que evidentment hi ha 
diferències de rem entre el seu posicionament i el nostre, nosaltres som antinuclears, 
vostès no ho sé, jo crec que no són antinuclears i aquesta és la diferència perquè 
també és una diferència important però aquí el que s’havia de posar de manifest és 
que Ascó, primer, no cal un cementiri nuclear, no el podem assumir, primer per riscos 
ecològics, segon perquè creiem que Catalunya ja assumeix el cost nuclear o ja paga 
la seva quota nuclear en aquest cas, i en tercer lloc perquè jo crec que és un tema 
que cal un debat seré, aquest tema fa 20 anys que l’hauríem d’haver parlat i l’hauríem 
d’haver planificat, és un tema prou seriós que la resta de països d’Europa s’han 
plantejat amb tranquil·litat, ara se’ns acaben les quotes, se’ns acaba el període 
d’enviar els residus, perquè enviem els residus fora i ens cobren per enviar els 
residus fora, i ara s’acaba la taxa i els hem de portar aquí, però això ja ho sabíem fa 
20 anys i no podem aquí muntar uns Jocs Olímpics de cementiris nuclears, presentar 
candidatures i ja ens els donaran, això no va així, és una cosa prou seriosa, creiem 
que cal un debat seré i tranquil i, evidentment, com a Iniciativa nosaltres estem en 
contra de l’energia nuclear i nosaltres ho lliguem evidentment a un calendari de 
tancament de les centrals nuclears. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo 
crec que la Sra. Subirà no ha escoltat al President Montilla les seves declaracions 
sobre això, com que ha dit que no ha dit res, home! no ho ha fet molt llarg, no s’ha 
estès molt, com és habitual, però sí que ha dit una cosa, ha dit que el cementiri 
nuclear no toca a Catalunya, ja està, jo crec que no cal dir res més, per tant expressa 
l’opinió del Govern de Catalunya, del conjunt del Govern de Catalunya, i també 
expressa el tema del Parlament malgrat ha hagut una possible diferència d’opinió en 
algun moment donat, per tant el President Montilla ha dit el que ha dit i nosaltres 
evidentment creiem que a Catalunya no s’ha de posar aquest “cementiri nuclear” o 
amb el nom més políticament correcte “magatzem temporal centralitzat de residus”, 
ara bé, estic molt d’acord amb vostè, crec que cal un debat molt serè al voltant de 
l’energia, saben que la majoria o molts residus estan crec que a Anglaterra i a França, 
i que sobretot això també caldria saber-ho ja tenim residus nuclears a Catalunya, 
totes les centrals nuclears a les piscines tenen residus nuclears així com els 
provinents de determinats hospitals i centres d’investigació, els residus hi són i en 
algun lloc s’han de posar, nosaltres creiem que no cal que hi siguin a Catalunya 
bàsicament perquè ja tenim centrals nuclears i la nostra quota ja hi és. Nosaltres el 
que creiem és que aquest tema no és solament un tema de municipi sinó de país i per 
tant que s’ha de considerar l’opinió del conjunt de la ciutadania i evidentment 
representada en el Parlament i en el Govern de l’Estat. Estem d’acord amb la seva 
refosa, més ho estàvem amb l’original, el que no estem d’acord és amb la seva 
intervenció Sra. Subirà, i sobretot com l’ha feta i per què ho ha fet. En qualsevol cas 
el nostre vot serà evidentment en relació amb la proposant de la moció. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. SUBIRÀ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CiU: En primer lloc informar que les 2,35 h del migdia hem rebut la moció d’Iniciativa 
amb esmenes d’ERC, o sigui que tots anem apretats a l’hora de fer les mocions, 
d’esmenar-les i demés, i en aquest sentit lamento que la nostra alternativa els hagi 
arribat tan a última hora però és que hem tingut un dia complicat, jo l’he tinguda avui, 
no la vaig tenir divendres i per tant en aquest sentit els hi demano disculpes de no 
haver-la pogut preparar abans. 
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 Respecte a les consideracions que han fet Sr. Grangé, estem molt d’acord amb 
moltes de les que vostè fa, de fet nosaltres com a partit som favorables i ho hem dit 
sempre a l’existència d’un mix energètic i som molts dins del partit que a més a més 
som favorables a que el pes d’aquest mix energètic, això també va per Iniciativa i pels 
Socialistes, vagi variant en el temps a favor d’un major pes per part de les energies 
renovables i tan de bo arribi el moment en que aquestes s’hagin desenvolupat prou, 
tecnològicament i siguin prou segures i puguin donar prou cobertura a les necessitats 
d’un país com perquè puguem tenir una Catalunya 100% renovable com alguna 
entitat ecologista que ens mereix tot el respecte del món proclama, ells tenen un 
estudi, concretament Greenpeace que parla de que en el 2050 seria possible 
disposar d’un país proveït al 100% amb energies renovables, bé, això segurament és 
un desiderátum que molts compartiríem però que li falta encara una maduresa 
important a la tecnologia que en aquests moments disposa les energies renovables i 
per tant mentre això no arriba és obvi per tothom que hem de disposar de diferents 
tipus de tecnologies que proveeixin el nostre país per garantir aquest progrés 
econòmic, social, aquesta competitivitat de la que jo parlava al començament i 
d’entrada l’energia nuclear és un fet, existeix i per tant l’hem de tenir en compte. Per 
tant segurament tenim alguns posicionaments diferents però potser en el fons o en 
l’escenari final ens podríem acostar bastant. 
 
 Sr. Calderón, l’origen de l’enfrontament, l’origen del posicionament d’Ascó el 
crea el Govern de l’Estat, el crea el Sr. Montilla i per això m’he referit també al Sr. 
Montilla quan sent Ministre d’Indústria aprova i publica als diaris un anunci on parla de 
que siguin els municipis els qui presentin la seva candidatura a acollir una instal·lació 
d’aquest tipus, és a dir se salta a les comunitat autònomes, se salta als governs, que 
jo també estic d’acord que haurien de tenir un paper molt important a l’hora de decidir 
sobre aquesta matèria, doncs és el Govern de l’Estat, és el Sr. Montilla que en aquell 
moment no deuria entendre que el paper de President de la Generalitat era prou 
important, el qui demana als municipis que es presentin, per tant mirem també a on 
està l’origen de tota aquesta situació, no creiem que els arguments que nosaltres 
utilitzem o que els acords que presentem siguin contraris a aquest posicionament del 
govern d’Ascó que entenem que com a municipi té dret a fer servir la seva autonomia 
local. 
 
 Podria entrar sobre molts altres temes, sobretot respecte el model energètic, 
sobre les contradiccions del propi Govern però no m’allargaré. Per últim agrair-los 
també el seu vot favorable a la moció. 
 

TORN DE VOTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA DE CiU 
 

Vots a favor:      16 (CiU i ERC) 
Vots en contra:    1 (PP) 
Abstencions:       7 (PSC, ICV-EUiA i Sr. Vázquez-Dodero) 
 

INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Per 
una qüestió d’ordre, el passat dia 9 de febrer vam presentar per part del Grup Popular 
una moció referent al barri de la Capella de Sant Joan, aquesta moció no sé per què 
no va ser inclosa dins l’ordre del dia, tenim els correus electrònics segons ho vam 
comunicar en temps i forma. La meva intervenció és per demanar que es pugui 
tractar i debatre ja que m’han comentat que ho havia de dir al final del tractament de 
la resta de mocions. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Efectivament, de Secretaria General ens han fet 
arribar el correu electrònic que vostè va entrar el dia 9 de febrer, i per un descuit em 
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diuen que no va ser inclòs en l’ordre del dia i en conseqüència ara hauríem de 
procedir a votar la seva urgència, de tota manera li recordo que el divendres en la 
Junta de Portantveus que ja teníem l’ordre del dia repartit no es va fer cap esment a 
la presentació d’aquesta moció i entenc que és aquell el moment on hagués tocat fer-
ho perquè si ara fa escassos minuts hi havia grups que es queixaven de la 
impossibilitat de considerar una moció alternativa crec que en aquest cas encara que 
hi hagués hagut algun grup que hagués volgut presentar esmenes o una moció 
alternativa francament era molt difícil, per tant en primer lloc faig una crida a tots els 
grups i especialment a la Secretaria General perquè acabem d’ordenar la via de 
presentació de mocions per tal que això no ens torni a passar i, en segon lloc, li 
reitero el que he dit, si ens ho hagués dit divendres a la Junta de Portantveus tot això 
ho hauríem resolt. 
 
 Per tant si els hi sembla votem a favor de l’admissió en tràmit d’urgència 
d’aquesta moció del grup Popular. 
 

TORN DE VOTACIÓ TRÀMIT D’URGÈNCIA 
 

Vots a favor:      23 (CiU, PSC, ICV-EUiA, PP i ERC) 
Vots en contra:    1 (Sr. Vázquez-Dodero) 
Abstencions:       0 
 

TORN D’EXPLICACIÓ DE VOT 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Yo no he recibido la 
moción en ningún momento, ni hoy ni el día 9, ni el viernes, y en realidad no sé de 
qué vamos a hablar, por eso he votado en contra. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Té molta raó Sr. Vázquez-Dodero perquè és cert 
que el correu electrònic de Secretaria General va adreçat als grups de Convergència i 
Unió, grup d’ERC, del PP, del PSC i d’ICV-EUiA i no va adreçada al regidor no adscrit 
que és vostè. Per tant prego que se li faci arribar una còpia d’aquest text al Sr. 
Vázquez-Dodero perquè al menys sàpiga què estem debatent. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
primer lloc agrair la votació de la resta dels membres del Consistori perquè 
s’inclogués aquesta moció i tan sols fer un petit comentari, Sr. Recoder, a mi 
Secretaria m’ha rebotat el correu electrònic a les 6 de la tarda, és fora de temps i 
forma, li recordo que Convergència i Unió ho ha presentat a ¼ de 7 la moció 
alternativa, és a dir més tard. Però per una altra banda també li recordo Sr. Recoder 
que vaig haver de trucar i excusar-me que arribaria més tard el dia de la Junta de 
Portantveus perquè a diferència de vostès que estan a plena dedicació els demés 
regidors tenim que compatibilitzar la nostra feina laboral habitual juntament amb la de 
regidor de l’Ajuntament de Sant Cugat. Dit això passo a llegir la moció que havíem 
presentat en aquest sentit: 
 
 - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A MILLORAR L’ESTAT 
DEL BARRI DE LA CAPELLA DE SANT JOAN. 
 
 El Barri de la Capella de Sant Joan és un tema que es creu solucionat però el 
fet és que a les paraules se les ha emportat el vent. És deure de l’ajuntament vetllar 
pel poble i som els membres d’aquest Ple qui hem d’actuar amb EFECTIVITAT.  
 
 Atès que fa ja 40 anys que el tema s’arrossega, i que semblava que s’havia 
enllestit amb el compromís de Promusa consistent en asfaltar la zona, però la realitat 
mostra que no s’ha realitzat acció alguna.  
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 Atès que durant el transcurs de tot aquest temps la conjuntura ha canviat, 
agreujant la situació, ja que cada cop hi circulen un major nombre de vehicles. Per 
tant, el problema ja no és tan sols dels veïns sinó de molts altres ciutadans que en 
pateixen les conseqüències.  
 
 Així doncs, degut a que no trobem lògic que la situació s’allargui tant en el 
temps i a que la situació es va agreujant exponencialment al llarg dels anys, 
sol·licitem: 
 
 Primer i últim; que es dugui a terme alguna actuació d’emergència efectiva 
mentre estem a l’espera de l’actuació de Promusa; tal com un asfaltat provisional de 
formigó, o bé un petit alquitranat.  
  

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: El fet 
d’haver presentat aquesta moció resulta que ve com a conseqüència de que aquest 
Nadal farà un any em sembla recordar que van venir uns veïns del Carrer Pla 
denunciant la problemàtica que tenien en el seu carrer, vam assistir, vam acompanyar 
a aquests veïns el President del Consell de Districte de Mira-sol, es va fer com una 
petita actuació respecte a tirar una sèrie com de sauló amb unes amalgames 
especials que deien que així no faria pols però es continua fent fangueig, forats, etc., 
crec que avui en dia a Sant Cugat del Vallès i més al barri de la Capella de Sant Joan 
crec que ja és hora que per fi es posi ordre i que per fi al menys d’una manera 
provisional es faci una actuació immediata, hem vist que aquesta espècie de sauló 
que es tira tant en aquest barri com en el Carrer Pere Planes no dóna una solució 
correcta, és una mesura molt cara que si es tirés tan sols una petita capa de quitrà 
sense tenir cap tipus de preparació al menys evitaríem aquests problemes que avui 
en dia ens trobem en aquest barri de la Capella de Sant Joan. Res més, espero el 
recolzament de la resta dels grups polítics perquè sinó els convidaria a donar un tomb 
pel barri. Jo recordo quan era joveneta que hi havia una publicació que es deia 
Mirafang, crec que aquesta publicació avui dia ja no es fa d’aquesta manera però 
potser l’haurien de tornar a realitzar cap el barri de la Capella de Sant Joan. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Prego als membres del públic que s’abstinguin 
d’expressar acord o desacord amb la intervenció dels senyors regidors i senyores 
regidores. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Nosaltres 
coneixem l’estat d’aquests carrers que vostè esmenta ja de fa temps. Lamentem això 
sí no haver tingut -i ja sabem que no és culpa seva- la moció abans perquè la pràctica 
d’aquest grup és quan algun grup municipal proposa una moció d’aquest tipus anar-
ho a veure, donar-nos una volta per allà, investigar el tema i segons com fer-hi alguna 
aportació. Lamentablement no hem tingut temps i no podem fer cap aportació com 
segurament ens agradaria. Lògicament és un tema de sentit comú, nosaltres 
coneixem des de fa un temps que això està així i no podem més que votar-hi a favor. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: En primer 
lloc estic d’acord en principi amb el contingut de la moció que més que no estar-hi 
d’acord, perquè ja fa molts anys que els veïns estan lluitant per aquest tema, els 
veïns que pateixen el pas dels cotxes, el pas de vianants, la pols, etc., des d’aquest 
punt de vista evidentment nosaltres votaríem a favor perquè entenem perfectament el 
problema, hi estem treballant, nosaltres hem demanat una moció perquè això 
s’arregli, nosaltres hem recolzat als veïns quan van venir aquí explicant que era molt 
més econòmic posar aquesta solució parcial que era una capa de 5 cm. d’asfaltat tal 
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com s’ha fet a tot el recorregut de la línia 3 de Mira-sol fins arribar al Passeig del 
Baixador, però no li donarem el vot afirmatiu a una campanya que vostè ha muntat 
aquesta última hora; aquesta moció nosaltres ja fa anys que estem treballant, els 
veïns fa anys que n’estan parlant i vostè aquesta tarda presenta, d’acord que hi ha 
hagut un error en el tema del correu electrònic, segur que és així, però vostè s’ha 
afanyat a sortir aquí a on estaven els ciutadans de Sant Cugat i de Mira-sol a “fer 
campanya electoral” repartint la moció i quasi quasi a cop de colze posar-se davant 
dels mitjans de comunicació. No li farem el joc Sra. Rodríguez, però ens abstenim tot i 
estant d’acord amb el que vostè diu, i espero que al final de tant picar pedra aquesta 
pedra no es transformi en pols sinó en asfalt pels carrers, no solament del carrer Pla, 
sinó també del carrer Menorca, el carrer Sant Sebastià, hi ha molts carrers que estan 
en la mateixa situació. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres també l’hem rebut fa una estona, compartim el que ha dit el Sr. Massanés, 
també entenem perfectament què està passant en aquests barris i la situació que 
tenen, per tant finalment votarem a favor tot i que és una part petita del que cal fer i a 
més a més no volem més experiments com va passar en el carrer Pla, però pensem 
que cal una acció molt més àmplia d’urbanització en tots els carrers, per tant per no 
abstenir-nos ni votar en contra, però ens hagués agradat poder-la treballar i ampliar-
la molt més. Aquesta és la nostra posició. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Rodríguez, a nosaltres ens hagués agradat 
poder presentar una moció alternativa perquè no voldríem que això quedés amb un 
no i prou. Entenem que el tema és prou important i mereix entrar-hi una mica més a 
fons. Una moció de la qual hem tingut coneixement a les 18,03 h. per les 
circumstàncies que siguin ens ha estat possible poder entrar en debat amb vostè i és 
per això mateix que intervindré jo personalment perquè sense haver presentat una 
moció alternativa, com li deia, les meves paraules quedaran reflectides en el diari de 
sessions. 
 
 La primera qüestió que vostè planteja és que es faci una urbanització 
provisional del sector; sap vostè que nosaltres hi estem en contra, ho hem plantejat 
en aquest Ple, s’ha debatut, s’ha votat, ho hem discutit amb els veïns, però estem en 
contra de la solució provisional que vostè proposa, que és aquest asfaltat prim i 
teòricament barat, entenem que tot això té una sèrie d’inconvenients que no vull 
repetir perquè els coneixen tots els representants veïnals, els hi hem explicat i els 
coneix aquest Ple. 
 
 Com es va explicar en el seu moment per part de la Sra. Paraira es va fer una 
reparació, enteníem que era a fons i enteníem que la garantia que ens donava 
l’empresa havia de ser una garantia d’èxit, això no ha estat així i en el propi Ple la 
Sra. Paraira ho ha reconegut com ho ha reconegut sobre el terreny amb els veïns. 
Estem vivint un hivern que més que mediterrani és un hivern que sembla britànic, 
amb pluges constants i això ens ha generat molts problemes en els carrers que 
encara ens queden per asfaltar a la ciutat. Hem hagut de prioritzar i en aquest 
moment s’està treballant a marxes forçades a la Floresta on tenim carrers amb moltes 
pendents on realment el fang fa molt difícil la circulació però amb el compromís que 
immediatament quan això estigui resolt i serà en els propers dies -ara m’ho 
confirmava la tinent d’alcalde- tornarem a actuar en el carrer Pla, en el carrer Sant 
Sebastian, en el carrer Menorca, en el carrer Pamplona, etc., etc., i aquest cop i ho 
poso amb un cert condicional, amb la garantia per part de l’empresa que això 
funcionarà i que no tornaran a cometre els errors de l’anterior exercici. Però anem 
una mica més enllà, vostè ens demana una solució provisional i nosaltres el que 
volem és afrontar la solució definitiva. Durant aquests anys s’ha fet un esforç molt 
important com saben vostès a Mira-sol, hem asfaltat el sector de Navarra, Córdoba, el 
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sector Mira-sol sud, Valldoreix, hem asfaltat tot el sector 11-13, és a dir, el passeig 
Sevilla i tots els carrers del voltant, hem asfaltat el sector de la Farga i només ens 
queden aquests dos últims sectors, el del carrer Alps que en aquest moment hi ha un 
projecte a fer que tenen els veïns per fer-nos les propostes que ens permeti rebaixar 
el cost d’execució del propi projecte, i esperem que ens retornin el text amb les seves 
esmenes ben aviat i en puguem parlar entre representants veïnals i la societat 
Promusa i òbviament els representants polítics de l’Ajuntament, la tinent d’alcalde de 
Territori, el president del Consell de Districte de Mira-sol i jo mateix estem a la 
disposició de tot el veïnat, i ens queda el sector que vostè esmenta que és el del 
voltant de la capella de Sant Joan, on sap vostè també que hi havia uns problemes 
amb la retirada de línies elèctriques al passeig Baixador que han quedat si més no pel 
que respecta a l’Ajuntament de Sant Cugat en part dissipats aquests problemes en 
quant a la nova delimitació amb Valldoreix i la nostra voluntat és donar passes 
ràpides per poder anar a la urbanització d’aquest sector. En l’últim Ple, en el Ple del 
mes de gener, per part d’un grup polític es va plantejar que el 50% dels fons que 
varem obtenir del conveni amb Sorea es dediquessin a la urbanització dels districtes i 
ho va plantejar si no recordo malament el grup d’ICV-EUiA, nosaltres varem votar en 
contra, però com vam dir en aquell moment i vaig intervenir jo mateix, vaig dir que no 
sabíem si dedicaríem el 50, el 25 o el 100% d’aquests recursos a la urbanització dels 
districtes, per tant el que els hi vull dir ara i vull que quedi en el diari de sessions és 
que tenim uns fons importants que vostè entén que hem de retornar als ciutadans de 
Sant Cugat, no ens oblidem que el més gran consumidor d’aigua d’aquest municipi és 
aquest ajuntament i segurament el segon més gran consumidor d’aigua del municipi 
és el Club de Golf, li dic perquè tingui molt clar el que vostè ens està proposant, però 
nosaltres entenem que això s’ha de dedicar a inversions i estem treballant per veure 
si aquests recursos ens serveixen per a fer el que ha demanat aquest grup polític, 
ens va plantejar Iniciativa, que hem parlat amb algun altre grup polític i que voldríem 
acabar d’arrodonir per veure si és possible resoldre finalment els sectors 
d’urbanització que ens queden a Mira-sol, a la Floresta i també en el centre de Sant 
Cugat que ens en queden concretament un parell com a mínim i que esperen des de 
fa anys aquesta solució que si no hem pogut tirar endavant ha estat per motius que 
vostès coneixen perfectament. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Sobre la 
moció que ha presentat el PP ja he donat la meva resposta; agafo la paraula que 
acaba de dir de que s’ho estudiarà i si no és el 50% doncs el 30%, el 75 o el 100%, 
estaríem prou contents. Jo sé que vostès encara segueixen apostant per una solució 
màgica que la van aplicar al carrer Pla amb la justificació que havia funcionat al carrer 
Pere Planes, i només cal que mireu com està el carrer Pere Planes en qüestió de 
pluja. Si depenem de que el carrer estigui bé o malament de la climatologia doncs ho 
tenim malament, perquè evidentment si tenim pluja tindrem fang i si tenim sol tenim 
pols, pols agreujada pels materials que van acompanyats per aquest “asfaltat”, 
nosaltres vam dir i vostè Sr. Recoder ho va reconèixer en una reunió de veïns que era 
veritat que s’havia gastat més diners amb les solucions del “polvo màgic” i permeti’m 
aquesta expressió, que no amb els cinc centímetres d’asfaltat, sí que era provisional 
però se solucionava i la prova és que el convido a que agafi la línia 3 de l’autobús de 
Valldoreix i veurà com no té cap sotrac, ara bé si algú de nosaltres té una pedra al 
ronyó jo li aconsello que no passi pel carrer Pla perquè o la treu o va directament a 
urgències. Per tant no hem de dependre del temps perquè sinó haurem de posar en 
lloc de pancartes al carrer Pla estampetes, estàtues, etc. Nosaltres definitivament 
estem en contra de la solució màgica, no funciona, i ara no hem digui si tenen la 
solució holandesa o francesa, no funciona; volem una solució definitiva i per això vam 
presentar aquesta moció i agafem amb molta joia aquesta no diré promesa però 
intencions de que s’ho estudiaran. També va dir vostè que entenia que si arreglaven 
temporalment solament el carrer Pla seria un greuge comparatiu amb la resta de 
carrers, escolti, el greuge comparatiu el tenen des de l’any 1999 tots els carrers que 
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estan sense asfaltar comparats amb com estan altres carrers dels districtes i en 
carrers de Sant Cugat que s’han asfaltat tres vegades, per tant aquest discurs no em 
val. 
 
 Per últim el que sí li demanaria i si ho haguéssim sabut abans d’aquesta moció 
urgent, si existeix la possibilitat i crec que s’ho mereixen els veïns que porten aquí 
hores i les que us queden de que algun veí del carrer Pla fent referència a la moció 
que ha presentat el Partit Popular pogués prendre la paraula i dir la seva, jo crec que 
seria un acte de respecte per la gent que està aquí, no sé si vostè ho autoritzarà o no. 
 

INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En el 
sentit de dir que a mesura que va parlant es va desdient del Ple del mes passat 
perquè va dir que amb els diners de Sorea no es podrien asfaltar carrers, això ho diu 
l’acta de sessions, li portaré després. Però per altra banda, en el supòsit que 
retiréssim aquesta moció nosaltres el que volem és una solució pel barri de la Capella 
de Sant Joan i volem una solució i m’imagino que els veïns encara més que no pas el 
Partit que ho ha presentat perquè ens hem fet ressò del problema que hi ha en 
aquest barri, volem una solució immediata o el més ràpidament possible, llavors si el 
retirar la moció d’ara comporta que per tots els grups polítics s’agafi un compromís 
per part de l’equip de govern i s’elabori entre tots un projecte que doni solució 
satisfactòria cap els veïns el Partit Popular no té ànims d’estar dient l’ha presentat el 
Partit Popular, el problema és dels veïns, per tant solventem-li el problema als veïns 
que això és la nostra obligació com a regidors que tenim. Per tant m’agradaria saber 
exactament per part de l’equip de govern quines garanties i quins tempus de treball 
posen vostès per poder retirar la moció i treballar tots plegats per solucionar aquest 
problema del barri de la Capella de Sant Joan. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA (PER 
AL·LUSIONS): Primer recordar que he demanat si és possible, dintre de la 
reglamentació, que parli algun veí del carrer Pla. A pesar que el nostre grup 
s’abstindrà en la moció que presenta el PP, jo acabo de sentir una cosa que m’ha 
alegrat molt, de veritat, el PP baixa a un nivell d’estar més proper als ciutadans i diu la 
frase que a l’ajuntament tenim tots l’obligació per solucionar els problemes, felicitats 
Sra. Rodríguez, i a més li faré una pregunta, vostè se’n recorda el mandat 1999 al 
2003 qui portava les àrees de Serveis Urbans, Tresoreria i Descentralització?  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): Sr. Massanés, vàries qüestions, la 
primera d’elles, m’ha fet una petició i voldria que em digués amb quin article del 
Reglament Orgànic Municipal es basa per efectuar-la per poder-li respondre. 
 
 Quant a les altres qüestions que han plantejat només dos comentaris i una 
tercera afirmació en relació a la proposta de la Sra. Rodríguez, Sr. Massanés vostè 
és conscient de l’esforç que hem fet a Valldoreix i Mira-sol durant els últims anys, 
quant a urbanització de districtes i sap que ens queda molt poc per acabar Mira-sol. 
És cert que hem reasfaltat carrers en el centre i també a Mira-sol, sap vostè que en 
l’últim FEIL, en el de l’any passat, quatre o cinc carrers de Mira-sol han estat 
reurbanitzats i reasfaltats i refetes les voreres, en alguns casos com s’acostuma a fer 
dins del manteniment normal de tots els carrers de la ciutat i en aquest cas com no és 
primera urbanització sense cost pels veïns. 
 
 Sra. Rodríguez, si us plau, miri l’acta del mes passat i si troba en algun punt 
això que vostè ha dit que jo vaig dir m’ho fa saber, en tant no el trobi jo li dic que això 
que diu vostè és absolutament fals, és a dir jo no ho vaig dir i com que no ho vaig dir 
no ho podrà trobar en l’acta de la sessió del Ple del mes de gener. 
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 Per últim, jo li he explicat quina era la nostra intenció en relació al carrer Alps, 
que ja va endavant, i també li he explicat quina era la nostra voluntat en relació al 
sector de l’entorn de la Capella de Sant Joan. Li he dit què és el que estem estudiant 
però en aquest moment com que encara no ho tenim tancat i definit, i ni tan sols 
aquests recursos els tenim, ni sabem si els tindrem amb certesa, pel que entenc que 
vostè farà el possible o l’impossible perquè aquests diners no vagin a parar a 
l’Ajuntament llavors tot quedarà en condicional, però jo espero que això els propers 
dies ho podrem aclarir. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: És veritat 
que amb el FEIL, el famós FEIL, alguns carrers es van arreglar, es van canviar les 
voreres, algunes d’elles realment estaven bastant malmeses però possiblement ningú 
va tenir en compte que hi havia carrers que no tenien ni voreres malmeses, que no en 
tenien i que a més a més tenien fang, pols i brutícia. 
 
 El ROM contempla que un ciutadà pugui parlar al Ple, evidentment quan se sap 
que hi ha aquesta moció ja es pot presentar en temps i es demana, el problema està 
que aquesta moció ha sortit per sorpresa, fa una hora, encara que jo estic d’acord 
amb la Sra. Berta Rodríguez que possiblement hi ha hagut un error amb el correu 
electrònic, jo crec que és de justícia que als ciutadans se’ls hi doni la possibilitat de 
parlar i com que em veig venir la resposta de la Sra. Rodríguez i possiblement la 
memòria falla li donaré els noms dels regidors que en aquell moment eren els 
responsables d’urbanitzar els carrers al mandat 1999-2003. Demano si us plau donat 
el problema i donat el respecte a l’assistència de la gent que hi ha aquí al menys com 
a cosa excepcional un representant del carrer Pla d’entrada pugui parlar dins 
d’aquesta moció. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
primer lloc Sr. Massanés, el responsable d’urbanitzar els carrers era el Sr. Joan 
Carbó que era el tinent d’alcalde d’Urbanisme, persona de Convergència i Unió, 
nosaltres formàvem part de l’equip de govern també, és cert, però res més. 
 
 Per altra banda Sr. Recoder a mi m’agradaria saber i concretar exactament les 
dates perquè després per altra banda vostè és molt hàbil políticament, però molt 
hàbil!, pretén com si el Partit Popular féssim “piticlinc” i els diners de Sorea fóssim 
capaços de portar-los cap a una banda o cap a l’altra. Si els diners de Sorea 
corresponen en dret cap a les persones que ho consideren i fan les seves pertinents 
reclamacions que ho facin, però com comprendrà el Partit Popular no posarà pals a 
les rodes de a qui li correspon el diner, només faltaria!, nosaltres tenim un punt de 
vista i considerem que correspon a les persones que són els abonats fins la data 
d’avui, si després vostès o si després Sorea, o l’Entitat Metropolitana o a qui 
correspongui considera que ha de ser l’Ajuntament doncs benvingut sigui cap a 
l’Ajuntament, a fi de comptes arribarà cap a Sant Cugat, però no tergiversi una cosa 
amb l’altra volent dir que sóc jo, de que si amb els diners de Sorea s’urbanitzaria o no 
s’urbanitzaria el que és el districte de Mira-sol, això és fer demagògia barata i sap 
perfectament que això no té res a veure amb arreglar els carrers que estem 
demanant que s’arreglin amb si dependrà dels diners de Sorea o no; nosaltres l’únic 
que volem és una concreció simplement, saber quan es faran les actuacions en 
aquest barri, simplement, res més, no em digui gestionarem, treballarem i estudiarem 
sinó concreció i res més. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): Miri Sra. Rodríguez, quant al 
carrer Alps, tan aviat els veïns ens tornin el text amb les seves propostes nosaltres 
tirarem endavant el projecte, els veïns que tenen el projecte estan avui en aquest Ple 
per tant ja ho saben i avui els hi reitero jo públicament i consta en l’acta. Tan aviat 
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tinguem el projecte amb les esmenes en parlem i tirem endavant el projecte. La resta 
necessitem uns dies per acabar-nos-ho de mirar. 
 
 No em digui que jo sóc hàbil perquè jo estic simplement descrivint quina és la 
realitat, nosaltres gràcies a l’esforç dels tècnics d’aquest ajuntament hem obtingut 15 
milions d’euros extraordinaris que volem dedicar a inversions, i vostè farà el possible 
o l’impossible perquè aquests diners no els pugui dedicar l’Ajuntament de Sant Cugat 
a inversions, és així, vostè vol que vagin a altres mans, una part ens la tornaran a 
nosaltres, una altra part a empreses i l’altra part ja veurem si som capaços en el cas 
que vostè pogués tirar endavant la seva proposta. 
 
 Sr. Massanés, amb el FEIL no es poden fer obres que impliquin alhora 
contribucions especials, això està prohibit especialment per llei, per tant no ho podíem 
fer. I d’altra banda la garantia de la participació dels ciutadans en aquest Ple és el 
Reglament Orgànic Municipal, i el Reglament Orgànic Municipal estableix 
expressament les vies de participació i a més aquest ajuntament sap vostè que té un 
Reglament de Participació que supera en llarg, en quant a facilitar la intervenció dels 
veïns, a la de la immensa majoria dels municipis de les nostres dimensions a 
Catalunya, per tant això que vostè planteja no és possible amb el Reglament a la mà, 
és possible la intervenció al final del Ple o és possible la intervenció en base a una 
sol·licitud prèvia i no és el cas. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo el que 
no puc és combregar amb rodes de molí, llavors han canviat de ROM últimament?, 
perquè jo recordo que fa uns mesos un representant del carrer Pla sabent amb temps 
la moció va poder intervenir aquí quan s’explicava el carrer Pla. Ara en aquest 
moment és un tema d’urgència. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): Sr. Massanés, fem una cosa, per 
no perdre’ns en debats estèrils, esmenti l’article del Reglament Orgànic Municipal en 
el qual es basa la seva petició, si me l’esmenta aleshores ho considerarem, si no me 
l’esmenta entenc que la seva petició no té cap base legal per tirar endavant i per tant 
ens hem de fonamentar amb el respecte al Reglament Orgànic Municipal que és la 
nostra norma de funcionament dins d’aquest Ple. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:       7 (PSC, PP, ERC i Sr. Vázquez-Dodero)  
Vots en contra: 14 (CiU) 
Abstencions:      3 (ICV-EUiA) 
 
RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT CIUTADANA 
 
 11.- PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ D’UN ÒRGAN CONSULTIU DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN MATÈRIA DE SEGURETAT LOCAL, I 
COL·LABORADOR DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT. 
 
 En data 16 d’octubre de 2000, el Ple Municipal, i en base als antecedents que 
consten en la proposta aprovada sobre creació de la Junta Local de Seguretat de 
Sant Cugat del Vallès, va acordar la seva constitució, aprovant la minuta de Conveni 
a signar amb la Delegació del Govern a Catalunya, i facultant a l’Alcaldia per signar-
lo. 
 
 Aquest acord es va prendre en base a allò que disposa, en l’àmbit de la 
Comunitat Autònoma de Catalunya, el Decret 151/1998, de 23 de juny, de Regulació 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  15.02.10                    pàg. 44 

 
ESBORRANY ACTA 

de les Juntes Locals de Seguretat, publicat en el DOGC núm. 2671, d’1 de juliol de 
1998.  
 
 Així mateix, l’aprovació de la Llei Autonòmica 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació 
del sistema de seguretat pública de Catalunya, ha iniciat el desenvolupament d’un 
nou model de seguretat pública, que aconsella la creació d’òrgans socials consultius 
en matèria de Seguretat Ciutadana. 
 
 Per tant, amb l’entrada en vigor de la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del 
sistema de seguretat pública de Catalunya s’ha iniciat el desenvolupament d’un nou 
model de seguretat pública en l’àmbit local, on es subratllen el caràcter global del 
sistema i la participació ciutadana com un instrument fonamental per optimitzar el 
coneixement de les necessitats, percepcions i demandes de la població, i millorar 
l’eficàcia amb què es respon a les mateixes. 
 
 La seguretat, doncs, es concep com un servei públic que integra múltiples 
àmbits d’actuació (policia, protecció civil, via pública, sanitat, assistència social, medi 
ambient, civisme, cultura, esport, educació, etc.) i que s’ha d’organitzar en funció dels 
requeriments dels seus destinataris, els ciutadans. 
 
 Per tant, la participació ciutadana en el sistema de seguretat local no és una 
concessió testimonial sinó una necessitat, i implica l’establiment de diversos canals 
de comunicació, col·laboració i coordinació entre la ciutadania i els cossos, serveis i 
òrgans responsables de la seguretat pública. 
 
 Arribats a aquest punt, doncs, s’obre la possibilitat d’atorgar una nova dimensió 
als organismes de participació ciutadana en l’àmbit de la seguretat pública, entre ells 
el Consell Local de Seguretat i Convivència  que  ha d’esdevenir eina de coordinació 
operativa permanent i activa de la seguretat local amb l’ajuda de tota la ciutadania. 
 
 La creació d’aquest Consell comporta l’aprovació d’un Reglament que reguli la 
seva composició i funcions a efectes de garantir el seu bon funcionament, raó per la 
qual amb la present proposta s’aporta un esborrant de Reglament per la seva 
aprovació inicial. 
 
 En base a tot l’anterior, es sotmet al Ple Municipal, la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- APROVAR la constitució del Consell Local de Seguretat i Convivència de 
Sant Cugat del Vallès que es constitueix com a organisme de representació i 
participació permanent de la ciutadania en l’anàlisi i planificació del sistema local de 
seguretat pública amb la següent composició: 
 
Presidència: l’Alcalde. 
 
Vicepresidència: Regidor que tingui delegada la competència de l’Àrea de Seguretat 
i Convivència. 
 
Vocals: 
 
Representants de cossos i serveis professionals de l’Administració implicats en el 
sistema local de seguretat pública de Sant Cugat del Vallès: 
 
Regidors Municipals o membres de la Corporació. 
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Els regidors, o  els membres als quals deleguin, amb competències en matèria de: 
 
- Policia Local 
- Protecció Civil 
- Medi Ambient 
- Mobilitat 
- Joventut 
- Educació 
- Polítiques Socials 
- Serveis Urbans. 
- Comunicació i Premsa 
 
Grups municipals 
 
- Un representant de cada grup municipal. 
 
Administració de Justícia  
 
-  Un representant a proposta del Jutge degà de Rubí. 
-  El Jutge de Pau de Sant Cugat. 
-  Un fiscal adscrit als Jutjats d’Instrucció de Rubí. 
-  Un representant del Col·legi d’Advocats de Terrassa. 
 
Cossos i serveis de seguretat 
 
- El cap de la Policia Local de Sant Cugat del Vallès. 
- El cap dels Mossos d’Esquadra de Sant Cugat del Vallès. 
- El cap de bombers de Rubí-Sant Cugat del Vallès. 
 
Directius i tècnics de l’Ajuntament de Sant Cugat 
 
- El gerent municipal. 
- Els responsables dels serveis de conservació i manteniment de la ciutat. 
- El responsable de premsa i comunicació. 
 
Representants de la ciutadania de Sant Cugat del Vallès 
 
Activitats econòmiques 
 
- Un vocal a proposta de l’Associació Empresarial de Sant Cugat. 
- Un vocal a proposta de la Federació d’Associació de Comerciants.  
- Un representant de les associacions sindicals. 
 
Associacions de veïns 
 
- Un representant de la Federació d’Associació de Veïns de Sant Cugat del Vallès. 
- Un representant de cada Consell de Districte, a proposta del propi Consell. 
- Un membre de l'EMD de Valldoreix a proposta del seu plenari. 
 
Centres escolars – educació 
 
- Un representant de les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA), a 

proposta del Consell Escolar de Sant Cugat del Vallès. 
- Un representant dels centres escolars públics, a proposta del Consell Escolar de 

Sant Cugat del Vallès. 
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- Un representant dels centres escolars concertats, a proposta del Consell Escolar de 
Sant Cugat del Vallès. 

- Un representant dels centres escolars privats, a proposta del Consell Escolar de 
Sant Cugat del Vallès. 

 
Oficina  
 
- Síndic de Greuges de Sant Cugat. 
 
Entitats sòcio-culturals i socials 
 
- Un vocal a proposta del Consell Municipal de Cultura.  
- Un vocal a proposta del Taula de la Gent Gran.  
- Un vocal a proposta de la Taula d’Immigració. 
- Un vocal a proposta de la Taula Persones amb mobilitat reduïda. 
 
Transports – mobilitat 
 
- Un vocal a proposta de l’empresa concessionària de  Sant Cugat del Vallès. 
- Un vocal a proposta de FGC. 
- Un vocal a proposta de RENFE. 
- Un vocal d’autopistes ACESA-AUTEMA. 
- Un vocal dels Túnels de Vallvidrera TABASA. 
 
Premsa local 
 
- Un vocal a proposta de l’OAMCIC. 
- Un vocal a proposta del Diari de Sant Cugat. 
 
Activitats econòmiques 
 
- Un vocal a proposta de l’Associació Empresarial de Sant Cugat. 
- Un vocal a proposta de la Federació d’Associació de Comerciants.  
 
Associacions de veïns 
 
- Un representant de la Federació d’Associació de Veïns de Sant Cugat del Vallès. 
- Un representant de cada Consell de Districte, a proposta del propi Consell. 
 
Centres escolars – educació 
 
- Un representant de les associacions de pares i mares d’alumnes, a proposta del 

Consell Escolar de Sant Cugat del Vallès. 
- Un representant dels centres escolars, a proposta del Consell Escolar de Sant 

Cugat del Vallès. 
 
Oficina 
 
- Síndic de Greuges de Sant Cugat. 
 
Entitats socioculturals i socials 
 
- Un vocal a proposta del Consell Municipal de Cultura.  
- Un vocal a proposta del Taula de la Gent Gran.  
- Un vocal a proposta de la Taula d’Immigració. 
- Un vocal a proposta de la Taula Persones amb mobilitat reduïda. 
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Transports – mobilitat 
 
- Un vocal a proposta de l’empresa concessionària de  Sant Cugat del Vallès. 
- Un vocal a proposta de FGC. 
- Un vocal a proposta de RENFE. 
- Un vocal d’autopistes ACESA-AUTEMA. 
- Un vocal dels Túnels de Vallvidrera TABASA. 
 
Premsa local 
 
- Un vocal a proposta de l’OAMCIC. 
- Un vocal a proposta del Diari de Sant Cugat.  
 
Secretaria: La Secretaria del Consell correspondrà a un funcionari adscrit a l’àrea 
municipal de Seguretat Ciutadana. 
 
 2n.- APROVAR INICIALMENT en els seus propis termes i textualitat literal el 
Reglament  de funcionament del Consell Local de Seguretat i Convivència de Sant 
Cugat del Vallès, amb l’objectiu de regular les funcions i composició del mateix, i 
garantir el seu bon funcionament. 
 
 3r.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de 30 dies a 
comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci corresponent en el BOP de la 
Província de Barcelona, de conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
 4t.- DISPOSAR que el Reglament de funcionament i organització del  Consell 
Local de Seguretat i Convivència de Sant Cugat del Vallès, en els termes esmentats 
en l’acord 2n, quedarà aprovat amb caràcter definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne 
nou acord, en el supòsit que durant el període d’exposició pública de l’expedient no 
s’hagués presentat cap suggeriment o reclamació o al·legació, de conformitat amb el 
que disposa l’article 49 en relació amb els articles 65.2) i 70.2) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 66.1) del Decret 179/1985, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR DE RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT CIUTADANA, 
SR. MARTORELL: En primer lloc voldria donar les gràcies als regidors que han 
participat en la redacció d’aquest Reglament que de ben segur que pot ser millor però 
que intenta ser bo. Fruit d’una moció institucional es va debatre la possibilitat 
d’avançar en un mecanisme de participació, un mecanisme de participació en el qual 
els ciutadans poguessin implicar-se més directament amb els temes de seguretat. 
Com tots vostès saben el tema de seguretat si el veiem des d’un estricte sentit petit la 
seguretat només fa referència a la Policia, però si veiem la seguretat en un concepte 
molt més ampli entendran i comprendran que hi ha diversos sectors o molts sectors 
que hi participen, d’una manera més o menys indirecta, però hi ha molts sectors que 
hi participen. La voluntat de la creació d’aquest Reglament, d’elaborar aquest 
Reglament i de crear aquest Consell ha estat la de tenir en un mateix lloc, en un 
mateix espai, tots els sectors principals, secundaris i terciaris que poden participar en 
el tema de la seguretat, per tant aquest Reglament a partir d’un posicionament que 
crec que és ambiciós en el qual tots els organismes que d’una manera o una altra 
toquen directa o indirectament la seguretat o els elements que generen elements 
d’inseguretat poguessin estar presents en aquest Reglament, a banda dels propis 
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regidors d’aquest Consistori i a banda de regidors d’àrees concretes com Protecció 
Civil i Policia, que aquests són obvis, està Medi Ambient, Mobilitat, Joventut, 
Educació, Polítiques Socials, Serveis Urbans, Comunicació i Premsa, està 
l’Administració de Justícia, un delegat del Jutjat de Rubí, el Jutge de Pau de Sant 
Cugat, els Jutges d’Instrucció de Rubí, el Col·legi d’Advocats, volem que hi siguin 
també i amb l’aportació d’alguna esmena Bombers, Mossos i Policia Local, personal 
propi de la casa, representants de les activitats econòmiques, l’associació 
empresarial de Sant Cugat, o la Federació de Comerciants, l’EMD, Associacions de 
Veïns en el si de l’elecció pel propi Consell de Districte els representants de les 
entitats representatives del districte, o de la Federació d’Associació de Veïns de Sant 
Cugat, les escoles, el Síndic de Greuges, representants del Consell Municipal de 
Cultura, de la Gent Gran, d’Immigració, de Mobilitat reduïda, de concessionaris de 
transports, la premsa, volem que sigui un mecanisme de participació, volem que sigui 
un mecanisme on puguem discutir no solament el tema puntual de la seguretat sinó 
també les causes que poden fer i com d’una manera transversal i integral li podem 
donar respostes, volem ser ambiciosos, podíem haver fet un mecanisme de 
participació més ensopit, més avorrit, però hem volgut ser ambiciosos, hem volgut 
trobar mecanismes on puguem atacar la seguretat des del concepte ampli, des de les 
causes que les generen a la lluita contra ella. 
 
 Ara s’obre inicialment aquest procés, hi haurà un període també d’esmenes 
complementàries, algunes han quedat fora perquè no ens hem entès o pel tema just 
de termini, però indiscutiblement crec que ens dotem d’una gran eina, una gran eina 
que tots els regidors que han vingut a participar jo els hi agraeixo perquè hi creuen i 
he vist que a l’igual que jo tenim ganes de tirar-ho endavant i que fructifiqui. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Amb 
aquest Reglament del Consell Local de Seguretat i Convivència, des del Partit 
Popular no hem presentat les esmenes anteriorment però una vegada ho hem estat 
llegint detingudament i a través dels nostres tècnics ens han estat fent tota una sèrie 
d’esmenes en ares a millorar aquest Reglament, esmenes que ja rebran en temps i 
forma perquè considerem que ha quedat una mica curt, crec que falten tota una sèrie 
de persones o membres dins d’aquest Consell de Seguretat, considerem que falta per 
exemple en l’art. 5.5.1.c) que falta a més a més representant dels comerços i dels 
esports, per part de l’EMD considerem que ha d’haver-hi un membre de l’EMD de 
Valldoreix proposat en seu plenària, de la Generalitat de Catalunya considerem que 
ha d’haver-hi un representant del Departament d’Interior, també considerem que ha 
d’estar representant el Cap del Cos de Policia Nacional aquí a Sant Cugat del Vallès, 
també el Cap de Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès, i suprimir una sèrie de 
qüestions que creiem que no haurien d’estar aquí, però a banda d’això en ares a que 
aquest Reglament tiri endavant de moment ens abstindrem i presentarem les 
al·legacions pertinents perquè vostès puguin annexionar les que considerem 
oportunes. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Només un 
aclariment, la Policia Nacional de Catalunya sí que està representada amb el Cap 
dels Mossos d’Esquadra. Fet aquest aclariment nosaltres considerem que el 
document tal com ha dit el regidor de Seguretat Ciutadana i Relacions Institucionals, 
al qual li agraeixo el debat amable que hem pogut tenir aquests dies, creiem que sí, 
que realment pot ser millor, creiem que ha d’haver-hi alguns compromisos que s’han 
d’arrancar directament amb aquest Reglament i no esperar que el plenari prengui una 
sèrie de decisions, nosaltres ens abstindrem, presentarem al·legacions i depenent de 
la resposta a les al·legacions acabarem decantant en aprovació definitiva el nostre 
vot cap el sí o cap el no. 
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 Cinc cèntims d’aquestes al·legacions serien que la presència de l’EMD fos per 
part de la Presidència o amb qui delegui, que amb això coincidim crec amb algun altre 
grup municipal, també creiem que hem de garantir la presència de l’EMD en la 
Comissió Permanent, no podem deixar-ho en mans de que ho decideixi el plenari, 
creiem que si els cinc grups municipals hi són representats també com administració 
que és l’EMD hi ha d’estar representada, i també creiem que el Reglament ha 
d’obligar a un mínim de sessions en el que és la Comissió Permanent, fer una 
Comissió Permanent trimestralment per obligació del Reglament seria d’agrair i no 
deixar-ho a la possible interpretació o al possible interès que tingui cada govern de 
torn. Aquestes serien d’entrada les nostres esmenes i de moment aquesta abstenció 
a espera de que es resolguin aquestes esmenes. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: En primer 
lloc vull començar manifestant la nostra satisfacció perquè a partir d’avui -prèvia o 
faltant les noves al·legacions- Sant Cugat tingui finalment un Reglament de Consell 
Local de Seguretat i Convivència com a resultat d’una moció institucional que el 
nostre grup va presentar i va defensar al Ple de setembre de l’any passat. També vull 
agrair la disponibilitat i la voluntat negociadora que ha tingut el Sr. Xavier Martorell 
durant aquest darrer mes, jo diria que més, perquè ens hem estat intercanviant amb 
tots els grups polítics les nostres al·legacions i podem dir que gràcies a aquesta 
voluntat i a aquest esforç negociador tenim ja en el plenari un representant de l’EMD, 
això ja figura en la darrera al·legació i s’ha inclòs al protocol, han inclòs també perquè 
així ho vam demanar el Cap de Bombers de Rubí-Sant Cugat, es va incloure crec 
recordar al Síndic de Greuges al plenari, i també s’ha inclòs dos conceptes que per a 
nosaltres eren molt importants que era millorar l’eficàcia de l’acció pública i la cortesia 
en l’acció pública, des d’aquest punt de vista la nostra satisfacció, però com deia 
abans la meva amiga Pilar Gorina jo també somio a vegades i tinc somnis i de cop i 
volta em vaig donar compte que aquest somni no era feliç del tot, que no era 
complerta la felicitat i per això de moment amb aquesta aprovació provisional el 
nostre grup s’abstindrà i explico per què. Explico diferents motius i vull que 
m’entenguin, hem aconseguit incloure un representant de l’EMD al plenari, però hi ha 
un greuge comparatiu entre Valldoreix i Sant Cugat, Sant Cugat té un representant 
dels comerços, Valldoreix no, Sant Cugat té un representant de les associacions, les 
associacions de Valldoreix no estan representades, Sant Cugat té una representació 
de l’empresa concessionària de Valldoreix, tampoc està inclòs aquí Valldoreix. 
Després en darrer punt vam demanar i de moment no s’ha inclòs que dins de la 
premsa local hi hagués un representant dels mitjans audiovisuals o mitjans amb 
paper escrit privats i això tampoc s’ha inclòs, aquestes petites cosetes fa que 
nosaltres com dic el somni no sigui tot l’agradable que esperàvem, obrim la 
possibilitat i volem creure que vostè ens escoltarà i que en el conjunt de tots els 
partits i les aportacions podrem arribar a obtenir això. 
 
 Repeteixo, lamento no poder donar el nostre vot afirmatiu perquè crec que és 
una bona eina de treball i esperarem a veure els resultats de la informació pública i 
les possibles al·legacions i estem oberts a seguir negociant com ho estem fent des de 
fa quasi dos mesos Sr. Martorell. 
 
 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: El nostre grup 
s’abstindrà en l’aprovació inicial d’aquest Reglament i no perquè no creiem que sigui 
raonable els seus objectius. De fet no s’ha fet cas a les nostres al·legacions 
-totalment raonables, creiem- que volien millorar el seu redactat en el preàmbul 
eliminant el paràgraf tercer que nosaltres trobem reiteratiu i confús, i també fèiem 
aportació pedagògica en el seu apartat 3 que parla sobre principis generals que de fet 
és un tema polític on li afegiríem que tinguessin en compte la formació permanent 
d’aquest Consell, i també una incorporació en l’apartat 4t. i és que es demani opinió al 
Consell en aspectes d’especial rellevància ciutadana i quantia d’inversió, són 
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aspectes polítics i no tècnics que podrien haver enriquit el document i que creiem 
sincerament que no feien cap mal. Però en fi, vostès tenen majoria absoluta i poden 
fer i desfer el que creguin oportú, la nostra obligació com alternativa de govern és 
millorar de forma positiva el Reglament, nosaltres no posarem pals a les rodes i per 
tant de moment ens abstindrem en l’aprovació inicial. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT 
CIUTADANA, SR. MARTORELL: Jo vull agrair als grups polítics la seva 
predisposició. Els somnis existeixen, a vegades no acaben amb el final feliç que tots 
volem i quan et despertes t’aixeques cansat i no has descansat prou bé però 
certament jo crec que trobarem un equilibri. Hi ha coses que no hi estic d’acord, hi ha 
coses que es poden matisar i segur que els sectors que també estan implicats 
voldran aportar les seves innovacions o les seves aportacions, per tant crec que 
podrem enriquir-ho però que segurament trobarem un punt de consens, aquesta és la 
meva esperança i aquesta és l’esperança que sempre regeix la meva actuació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      15 (CiU i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:    0 
Abstencions:       9 (PSC, ICV-EUiA, PP i ERC) 
 
PRESIDÈNCIA 
 
 12.- PROPOSTA DE CANVIS I NOVA DENOMINACIÓ DE DIFERENTS VIES 
URBANES. 
 
 1r.- APROVAR els següents canvis de nomenclatura de vies urbanes de 
conformitat amb la proposta tractada en la Comissió de Nomenclàtor creada pel Ple 
Municipal en sessió de 20.09.99: 
 
Denominació anterior   Nova denominació proposada 
 
- Avinguda de Can Vullpalleres  - Avinguda de Can Volpelleres 
- Passatge de la Verònica (tram des  - Carrer de les Tres Torres 
de la plaça Coll de la Creu d’en Blau 
fins carrer sense sortida) 

- Plaça del Centre Cultural   - Plaça de Victòria dels Àngels 
 
 2n.- ASSIGNAR la denominació Miranda de l’Alzinar al nou espai en forma de 
plaça des d’on es podrà gaudir de la vista del Parc de Collserola, molt directament el 
Turó de l’Alzinar, que està situat enfront, després de la riera de les Planes. 
 
 3r.- ATORGAR al present acord la necessària difusió i publicitat, segons allò 
que determina el vigent Reglament de Població i Demarcació i art. 70.2) de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, SR. RECASENS: Després de 
retirar-ne una tal i com els hi fet saber a través d’un correu electrònic aquesta tarda, 
les propostes de canvis de denominació i de noves denominacions són les següents: 
l’avinguda de Can Vullpalleres finalment es passaria a dir avinguda de Can 
Volpelleres igual que l’estació; el passatge de la Verònica el tram que va des de la 
plaça de la Creu d’en Blau fins un carrer sense sortida seria el carrer de les Tres 
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Torres, i la plaça del Centre Cultural seria la plaça Victòria dels Àngels, i un espai de 
nova creació seria la plaça de la Miranda de l’Alzinar. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Lamentar 
que de nou no haguem pogut, i hem estat molt a prop Sr. Recasens, ja sé que vostè a 
diferència de la posició que ha demostrat el Sr. Escura en la primera moció d’aquest 
Ple, vostès és molt reaci a retirar noms de connotació franquista del nostre municipi, 
sempre ens ha costat molt, i avui quan gairebé ho teníem a punt no ha pogut ser, 
Doctor Modrego malauradament continuarà en els carrers i no posarem carrer de 
Narcís Jubany, segurament fent justícia també a la persona que realment va estar 
treballant en el districte. 
 
 Benvingut sigui el nom, això sí, de plaça Victòria dels Àngels a la plaça del 
Centre Cultural, penso que és un merescut homenatge i li recordo que encara ens 
queden noms que si jo aviat farà 7 anys que sóc regidor d’aquesta casa, em sembla 
que fa 7 anys que hi estem anant al darrera, que seria el canvi de Doctor Villà a la 
Floresta per Quatre Camins que és com popularment es coneix, i també evidentment 
plaça del Rei i Dos de Maig, tot i que l’altre dia el Sr. Calderón va trobar un altre motiu 
per mantenir el carrer Dos de Maig i que no esmentaré. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, SR. RECASENS: Lamentar la 
primera afirmació que ha fet, jo crec que treure segons quins noms segons quines 
connotacions tinguin no tinc cap problema i em sembla que l’afirmació que ha fet li 
posaria qualsevol qualificatiu però m’ho estalvio. En qualsevol cas sàpiga que ho hem 
deixat damunt de la taula per tornar-ne a informar en el Consell de Districte de les 
Planes donat que hi ha una petició, jo no sé si això a vostè li molesta o no, a mi em fa 
l’efecte que podem esperar un mes i que si això és ben rebut o ajuda a que el canvi 
sigui més ben rebut per la gent de les Planes em fa l’efecte que val la pena. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 
membres electius presents). 
 
TERRITORI 
 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS NÚMS. 13 i 14 
 

 13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
DEL SECTOR 2 (EQUIPAMENTS CAR). (EXPEDIENT NÚM. 82007/09 – 
X/09/28986). 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’article 67.1d) 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, en relació a l’art. 93.7) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, del seu 
Reglament, el projecte de Pla Especial Urbanístic del sector 2 (Equipaments CAR), 
d’acord amb la documentació tècnica elaborada per part de Ferran Navarro Acebes 
arquitecte i promogut pel Centre d’Alt Rendiment, que incorpora l’estudi de mobilitat 
generada d’acord amb el que determina l’art. 3.1.c) del Decret 344/2006, de 19 de 
novembre, pel qual es regula els estudis d’avaluació de mobilitat generada, que ha 
estat contrastat per part municipal, amb indicació de necessària previsió de formació 
d’un pont de connexió de l’Av. Alcalde Barnils amb l’Av. Francesc Macià en la 
intersecció amb la Ronda Nord, que salvi el desnivell format entre ambdues vies del 
domini públic municipal, i en el que hi passa la línia ferroviària d’ADIF i està previst el 
pas de la línia d’AVE, respectivament, i que ha d’ésser objecte de la corresponent 
elaboració, redacció i tramitació conforme a Llei d’un Pla Especial de Vialitat, 
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considerant la naturalesa jurídica del sòl com urbanitzable, amb correlatiu compromís 
d’execució i finançament. 
 
 2n.- CONFERIR al promotor termini de tres mesos per aportar el Pla Especial 
del pont de connexió de l’Av. Alcalde Barnils amb Av. Francesc Macià, per tal de 
poder-se tramitar d’acord amb aquelles previsions de la Llei i Reglament d’urbanisme, 
respectivament, tot això en ordre a poder simultaniejar les obres d’edificació amb la 
urbanització de la totalitat de la vialitat a la que dóna front el Centre d’Alt Rendiment i 
la seva connexió a través del pont amb l’Av. Francesc Macià. 
  
 3r.- INCORPORAR a la proposta de l’esmentada figura de planejament derivat 
les següents determinacions, a partir de la notificació del present acord al promotor: 
 
3.1.- Assumpció del compromís de declarar la indivisibilitat de la parcel·la sobre la 
qual es preveu la ubicació dels mòduls destinats a allotjaments esportius. 
 
3.2.- Vinculació teleològica dels allotjaments a l’activitat esportiva d’acord amb les 
possibilitats de les diferents modalitats de dita activitat. 
 
3.3.- Aquelles determinacions que recullen els informes tècnics obrants a l’expedient. 
 
 4t.- SOTMETRE l'expedient a informació pública per termini d'un mes, a partir 
del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província, en un diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes i mitjans 
telemàtics de la forma legalment prevista. 
 
 5è.- 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. 
 
 6è.- SOL·LICITAR informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de l’Autoritat del 
Transport Metropolità, del Departament de Medi Ambient i Habitatge i de l’Àrea de 
Coneixement i Recerca de la Direcció General del Patrimoni Cultural, d’acord amb el 
que determina l’art. 6 de la normativa del Text refós de la Modificació de Pla General 
dins d’aquest sector. 
 
 7è.- NOTIFICAR el present acord al promotor de l’esmentada figura de 
planejament derivat. 
 
 14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA 
DEL SECTOR 1 (PARC TECNOLÒGIC DE L’ESPORT). (EXPEDIENT NÚM. 
81004/09 – X/09/28984). 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’article 68.2a) 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, en relació a l’art. 90 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, del seu 
Reglament, el projecte de Pla de Millora Urbana del sector 1 (Parc Tecnològic de 
l’Esport), d’acord amb la documentació tècnica elaborada per part de Ferran Navarro 
Acebes arquitecte i promogut pel Centre d’Alt Rendiment, que incorpora l’estudi de 
mobilitat generada d’acord amb el que determina l’art. 3.1.c) del Decret 344/2006, de 
19 de novembre, pel qual es regula els estudis d’avaluació de mobilitat generada, que 
ha estat contrastat per part municipal, amb indicació de necessària previsió de 
formació d’un pont de connexió de l’Av. Alcalde Barnils amb l’Av. Francesc Macià en 
la intersecció amb la Ronda Nord, que salvi el desnivell format entre ambdues vies 
del domini públic municipal, i en el que hi passa la línia ferroviària d’ADIF i està 
previst el pas de la línia d’AVE, respectivament, i que ha d’ésser objecte de la 
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corresponent elaboració, redacció i tramitació conforme a Llei d’un Pla Especial de 
Vialitat, considerant la naturalesa jurídica del sòl com urbanitzable, amb correlatiu 
compromís d’execució i finançament. 
 
 2n.- INCORPORAR a la proposta de l’esmentada figura de planejament derivat 
les següents determinacions, a partir de la notificació del present acord al promotor: 
 
2.1.- Memòria justificativa i acreditativa de la innecessarietat de desenvolupar l’ús 
residencial dins l’àmbit del Pla de Millora Urbana. 
 
2.2.- Concreció de les càrregues urbanístiques derivades de la cessió obligatòria i 
gratuïta a favor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en allò relatiu a 
l’aprofitament edificatori i la modalitat del mateix. 
 
2.3.- Aquelles determinacions que recullen els informes tècnics obrants a l’expedient. 
 
 3r.- SOTMETRE l'expedient a informació pública per termini d'un mes, a partir 
del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província, en un diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes i mitjans 
telemàtics de la forma legalment prevista. 
 
 4t.- 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. 
 
 5è.- SOL·LICITAR informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de l’Autoritat del 
Transport Metropolità, del Departament de Medi Ambient i Habitatge i de l’Àrea de 
Coneixement i Recerca de la Direcció General del Patrimoni Cultural, d’acord amb el 
que determina l’art. 6 de la normativa del Text refós de la Modificació de Pla General 
dins d’aquest sector. 
 
 6è.- DEFINIR la configuració de l’accés a l’enllaç a la Via Augusta, a través de 
l’elaboració d’un projecte d’urbanització complementari, l’execució del qual anirà a 
càrrec del Centre d’Alt Rendiment, atorgant l’Ajuntament la conformitat envers 
l’ocupació dels terrenys de propietat municipal que resultin necessaris amb aquest 
objecte. 
 
 7è.- NOTIFICAR el present acord al promotor de l’esmentada figura de 
planejament derivat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Portem a aprovació i 
valoració d’aquest plenari un projecte públic molt important per la nostra ciutat, estem 
parlant de l’Esport Parc Internacional de Catalunya i és un projecte que neix de 
l’impuls de la Generalitat de Catalunya i del consens entre les diferents 
administracions públiques, com deia la Generalitat ha impulsat a través de la 
Secretaria General de l’Esport, de l’Ajuntament i també de la Secretaria General del 
Deporte de l’Estat espanyol. És un projecte que compta també amb el suport de la 
iniciativa privada i es tracta com deia d’un projecte molt important per la nostra ciutat, 
d’una banda per la dimensió i d’altra banda pel contingut, pel que fa a la dimensió 
estem parlant de 100.000 m2 de sostre, 70.000 dels quals van destinats a activitat 
esportiva, activitat esportiva s’entén d’alt rendiment i per tant a la preparació de tots 
aquells atletes que han de competir al més alt nivell en l’esport mundial, també 
serveis assistencials a tota aquesta activitat esportiva. La proposta incorpora també 
30.000 m2 que van destinats a la ubicació i priorització del sector terciari esportiu, és 
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a dir, el Parc Tecnològic de l’Esport, entenem que aquest concepte de Parc 
Tecnològic de l’Esport va en la línia de la innovació, de la relació i implicació 
empresarial en el que és la innovació i la formació i per tant entenem que és un 
projecte que encaixa perfectament en el desenvolupament econòmic de la nostra 
ciutat. El document que els hi portem a aprovació en la seva fase inicial disposa de 
tots els informes dels organismes concurrents i especialment disposa de l’estudi de 
mobilitat generada; vull destacar especialment aquest estudi de mobilitat generada 
perquè com a punt important aprovem com a càrrega urbanística en aquest sector 
l’execució d’un pont que ha de connectar el barri de Coll Favà amb el vial que separa 
el CAR de l’escola Viaró, ha de ser un vial ampla, ha de ser un vial que ha d’estar 
urbanitzat i que ha de comportar també la retirada d’una línia de mitja tensió. 
Finalment volem sotmetre aquest document a informació pública per al coneixement 
de tota la ciutadania i de qualsevol persona que li pugui interessar. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
intervindré molt breument donat el cas que crec que avui és un gran dia pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Cugat pel que aprovarem, aquesta vinguda del CAR amb 
aquestes condicions que per fi s’ha aconseguit posar d’acord tant la iniciativa privada, 
la Generalitat de Catalunya i el Govern central per tirar i impulsar que sigui un centre 
de referència el que és el CAR de Sant Cugat del Vallès, crec que només ens queda 
que congratular-nos de cara a la ciutat de Sant Cugat per tenir aquest referent a casa 
nostra, l’únic que ens preocupa i crec que ens hauria de preocupar moltíssim és 
respecte la mobilitat, la mobilitat de totes les persones que ens arribaran avui en dia, 
una vegada s’aprovi aquest projecte, cap a Sant Cugat, per una banda encara que 
dins de l’acord i que per part de la Generalitat de Catalunya sigui qui pagui el pont de 
connexió entre la Via Augusta i l’escola Viaró i a part el reforç que ens van comentar 
en la Comissió Informativa que van dir que de la línia 3 i 7 de bus ho pagaria per part 
del CAR però també m’agradaria quantificar i saber exactament com es pot veure 
quin tant per cent poden fer servir les persones del CAR de cara a la mobilitat en 
aquest sentit. Crec que per una banda ens hem d’alegrar d’aquest nou projecte que 
ens arriba 100% cap a la ciutat però després ens hem de preocupar moltíssim 
respecte a la mobilitat que això suposarà cap a casa nostra. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Per part nostra 
ens volem congratular de la vinguda d’aquest gran projecte que creiem que serà, això 
sí, un valor molt ben afegit a la nostra ciutat, aquest cop sí que per a nosaltres els 
problemes de mobilitat són poc rellevants, creiem que estarà molt ben resolt amb 
l’allargament de l’avinguda de Francesc Macià i la construcció del pont, alhora que la 
mateixa situació del CAR preveu que pocs inconvenients puguin reportar a la nostra 
ciutadania i en canvi molts avantatges. 
 
 Volem remarcar que a part del projecte avui a més no és tan sols un projecte 
cal dir que ja s’està fent realitat, em refereixo al mòdul esportiu de 25.000 m2 on ja 
s’hi podran practicar 17 disciplines olímpiques que ja està en construcció i que 
finalitzarà a partir de l’any 2012, als voltants de l’actual Centre d’Alt Rendiment 
s’acolliran a més i cal esmentar-ho la seu nacional de la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat, un centre d’investigació i innovació sobre el món de l’esport, 
una residència per esportistes i un equipament comercial obert a tot el públic i 
relacionat amb el món de l’esport. Amb aquest projecte i des de la nostra perspectiva 
d’ERC volem fer palesa la concepció d’Estat que tenim quan governem i intentem fer 
equipaments amb visió d’Estat, construint Estat, un projecte com aquest no tindria 
sentit des d’una visió i una mentalitat autonomista sinó que només s’entén si ens 
creiem que hem de situar l’esport català al màxim nivell i amb la clara voluntat d’anar 
incorporant cada vegada més modalitats esportives en l’oficialitat i la seva 
internacionalització. Vostè ha esmentat Sra. Conesa l’impacte econòmic que tindrà 
favorable a la nostra ciutat, nosaltres estem convençuts que serà així, no en va es 
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tracta d’un sector de primer ordre a Catalunya que representa gairebé el 3% del PIB 
amb més de 400 empreses que facturen 4.200 milions d’euros anuals i dóna més 
feina a 73.000 persones al nostre país, per tant només podem que saludar i elogiar la 
vinguda del Centre Esport Parc a Sant Cugat i desitjar que en un futur proper sigui la 
seu de les seleccions nacionals catalanes. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Poca 
cosa es pot dir ja, jo crec que és un projecte interessant, un projecte que impulsa el 
Govern de la Generalitat de Catalunya, un Govern que té projecte de país, com ara 
mateix el Sr. Raül Grangé acaba de dir, un Govern que realment també soluciona els 
problemes provocats per la crisi, aquesta és una manera més de lluitar contra la crisi, 
no ens enganyem, estem creant un “pool” d’empreses relacionades amb la innovació 
en l’esport, jo crec que això és un “pool” molt important a banda que pugui venir un 
centre comercial o no, que també és interessant. 
 
 Relacionat amb el centre comercial vull posar en valor la resolució de la 
mobilitat i la connexió de la ciutat amb aquella banda, a l’altra banda de l’estació de 
Renfe, i res més, poca cosa més a dir, esperar que es creï molta ocupació, que 
tinguem a nivell esportiu els millors esportistes i les millors esportistes treballant al 
CAR i que aquesta instal·lació tan potent també provoqui, per què no, que arribi el 
segon camp de rugby a la ciutat. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Ara 
suposo que a mi em toca defensar la participació del Govern de l’Estat en aquesta 
obra però jo crec que no cal. Crec que és molt important i en aquest sentit felicitar a la 
tinent d’alcalde que és l’única que està aquí, no estan les altres tres potes de l’acord, 
sobre com es pot fer una cosa ben feta amb l’acord de tres entitats, Generalitat de 
Catalunya -vostè ho ha expressat molt bé-, crec que també cal destacar el paper de 
la Secretaria d’Estat del Govern en aquest cas, i evidentment de l’Ajuntament no ens 
l’oblidem en aquest cas. Aquest és un projecte de ciutat i per tant jo crec que s’ha de 
dir i s’ha de solemnitzar la situació aquesta, aquest com altres va ser el tancament de 
la ciutat i la baixada de sostre en allò anomenat Eix Vertebrador, allò també va ser un 
projecte de ciutat i també hi vam ser nosaltres. 
 
 A part de les felicitacions que quan s’han de fer s’han de fer, creiem que cal 
condicionar l’obertura d’equipaments comercials en el CAR a la realització efectiva de 
les infraestructures de mobilitat previstes, se n’han referit els diferents proposants i la 
tinent d’alcalde, i que no ens passi com en altres moments, a Esade per exemple que 
també vam fer un centre molt positiu segons el nostre criteri però hi ha greus errors 
de mobilitat, es poden trobar altres solucions, llançadores, etc., etc., pensem que 
l’acord de Ple va en bona direcció a establir l’atorgament de llicències que haurà de 
ser simultani a les infraestructures i per tant llicències al mateix moment, que no 
vinguin abans perquè sinó tindrem una sèrie d’embussos bastant complicats i per tant 
nosaltres, evidentment entenc que tots els grups polítics, ens comprometem a vetllar 
que això tiri endavant. 
 
 L’altra cosa és important, el projecte del CAR és un projecte de beneficis i 
oportunitats en la projecció exterior de la nostra ciutat i també en l’àmbit econòmic, el 
fet que tinguem el CAR si miren els diaris sovint el CAR de Sant Cugat i per tant la 
nostra ciutat surt representada molt sovint als mitjans de comunicació, ara amb 
aquest parc esportiu encara serà molt millor. 
 
 La ciutat esportiva de la Guinardera que serà un projecte que sortirà de costat, 
la ciutat esportiva de la Guinardera rebrà un impuls i aquesta és una conseqüència 
directa d’aquest projecte i això també és molt i molt important per tota aquella gent 
que reclama aquesta ciutat esportiva des de fa molt temps. El meu grup vol anar però 
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més enllà i no perdre de vista la dimensió social del CAR, pensem que el CAR no ha 
d’estar sols a Sant Cugat sinó que ha de ser de Sant Cugat i segurament una de les 
coses que caldrà cercar entre tots és que el CAR sigui de la nostra ciutat i per tant 
que ens el veiem com a nostre. Segurament aquest projecte serà molt més important 
en aquesta situació. 
 
 Fa unes setmanes vam anar de visita a la zona de Volpelleres, al Parc de 
Volpelleres i la zona aquella per anar a córrer, el circuit de cross, i creiem que 
aquestes situacions que conflueixen entre un Centre d’Alt Rendiment i per tant una 
aplicació de la ciutadania, tocar-ho, també són molt positives. 
 
 Sense més, avui és un dia important i esperem que sobretot els temes de 
mobilitat surtin bé. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 13 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 
membres electius presents). 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 14 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 
membres electius presents). 
 
 15.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL D’1 DE FEBRER, RELATIU A LA FORMULACIÓ 
D’AL·LEGACIONS EN RECURS DE REPOSICIÓ DAVANT LA PUBLICACIÓ DE 
LES NORMES URBANÍSTIQUES DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL 
METROPOLITÀ A L’ENTORN NORD-EST DEL REIAL MONESTIR. (Expedient 
núm. 83004/00 – X/00/3623). 
 
 1r.- RATIFICAR, en els seus propis termes, contingut i abast, i en allò que sigui 
de menester, acord adoptat per la Junta de Govern Local de data primer de febrer de 
2010, el tenor literal del qual és: 
 
“1r.- FORMULAR al·legacions en el trasllat del recurs de reposició interposat per part 
de la Sra. Angelina Torres Busquets, davant la publicació de les Normes 
Urbanístiques relatives a la Modificació del Pla General Metropolità a l’entorn nord-est 
del Reial Monestir de Sant Cugat del Vallès, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, de data 16 d’octubre de 2009, tot això en exercici del que preveu l’article 
112 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJ-PAC), tenint en 
compte que s’ha conferit tràmit de vista i audiència a l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès per part del Servei de Recursos de la Direcció General d’Urbanisme del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
dins l’expedient de la seva referència 1995/001146/B/0002. 
 
2n.- APROVAR, en els seus propis termes, contingut i abast l’informe jurídic elaborat 
per part dels tècnics municipals, en data 20 de gener de 2010, relatiu al recurs de 
reposició interposat per part de la Sra. Angelina Torres Busquets, davant la publicació 
de les Normes Urbanístiques relatives a la Modificació del Pla General Metropolità a 
l’entorn nord-est del Reial Monestir de Sant Cugat del Vallès, el qual s’incorpora al 
present acord com a motivació específica de conformitat amb allò que preveu l’article 
89.5) de la LRJ-PAC. 
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3r.- INFORMAR DESFAVORABLEMENT en la seva integritat el recurs interposat per 
part de la Sra. Angelina Torres Busquets, tota vegada que cap vici de nul·litat se li pot 
atribuir a la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’entorn nord-est del 
Reial Monestir de Sant Cugat del Vallès, atès que aquesta figura de planejament no 
vulnera cap precepte legal relatiu a la classificació dels sòls urbans, i la condició com 
a sòl urbà no consolidat dels terrenys inclosos en la Unitat d’Actuació UAM-3 ha 
vingut donada precisament per les Lleis urbanístiques que la recurrent considera que 
la Modificació puntual de referència vulnera. 
 
4t.- SOTMETRE els presents acords a ratificació per part del Ple de la Corporació 
Municipal, en base a la distribució interorgànica de competències segons la legislació 
de règim local correspon al Ple l’aprovació de la formulació d’al·legacions, tenint en 
compte la naturalesa jurídica de l’instrument de planejament. 
 
5è.- ELEVAR els presents acords al Servei de Recursos de la Direcció General 
d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, amb sol·licitud de la seva incorporació en la instrucció del 
recurs de reposició interposat a l’efecte, a l’expedient de la seva referència: 
1995/001146/B//2. 
 
6è.- TRASLLADAR els presents acords al Servei de Planejament i Gestió Urbanística 
i Servei de Llicències Particulars de l’Àmbit de Gestió de Territori de l’Ajuntament, així 
com a SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, als efectes de la seva 
incorporació en l’expedient del projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 
UAM-3, dins l’àmbit de la Modificació del Pla General Metropolità a l’entorn nord-est 
del Reial Monestir de Sant Cugat del Vallès aprovat definitivament per la Junta de 
Govern Local de data 7 de setembre de 2009, d’acord amb el principi de jerarquia 
normativa i coherència del planejament urbanístic, determinat a l’art. 13 del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya.” 

 
 2n.- ELEVAR certificació del present acord a l’Honorable Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, als efectes del que 
determina el punt 5è de l’esmentat acord de la Junta de Govern Local de data primer 
de febrer de 2010. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: L’any 2002, 
concretament el 14 de maig de l’any 2002 la Generalitat de Catalunya va aprovar 
definitivament una modificació de Pla General Metropolità que havia tramitat 
l’Ajuntament de Sant Cugat, concretament estem parlant de la zona de l’entorn Nord-
est del Reial Monestir; el Diari Oficial de la Generalitat en data 16 d’octubre d’aquest 
passat 2009 es van publicar les Normes Urbanístiques d’aquest Pla, és obligatori 
ateses una sèrie de reformes que ha patit la legislació urbanística, fer la publicació de 
les Normes i en aquest cas no estaven fetes, així doncs que en el Diari Oficial de la 
Generalitat, concretament 16 d’octubre de 2009 es van publicar aquestes Normes, 
contra aquesta publicació es va presentar un recurs de reposició i la Junta de Govern 
en temps i forma va desestimar el recurs en base a l’informe jurídic que acompanya 
l’expedient. Es proposa en aquest plenari la ratificació de l’acord adoptat per la Junta 
de Govern. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      13 (CiU * i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:    3 (ERC i PP) 
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Abstencions:       6 (PSC i ICV-EUiA) 
 
(*) Es fa constar l’absència en el moment de la votació del tinent d’alcalde Sr. 
Recasens i regidor Sr. Puigneró. 
 
 16.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA 
PARCIAL D’ORDENACIÓ AL SECTOR DE CAN BELLET, LA GUINARDERA, CAN 
CANYAMERES II, A L’ILLA D’EQUIPAMENTS FORMADA PER L’AV. CLOTA, AV. 
CAN BELLET, CARRER CONCEPCIÓ PILA I CARRER BENET CORTADA. 
(EXPEDIENT NÚM. 81001/10 – X/10/2537). 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’art. 94 del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, modificat per l’art. 11 del Decret Llei 1/2007, de 16 
d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística i per l’art. 50.4) i 50.5) de la Llei 
26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, en 
relació a l’art. 84 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, el projecte de 
Modificació del Pla Parcial d’Ordenació al sector de Can Bellet, La Guinardera, Can 
Canyameres II, a l’illa formada per l’Av. Clota, Av. Can Bellet, carrer Concepció Pila i 
carrer Benet Cortada, d’iniciativa pública municipal, d’acord amb la documentació 
tècnica elaborada per part dels tècnics municipals adscrits al Servei de Planejament i 
Gestió de l’Àmbit de Territori. 
 
 2n.- SOTMETRE l’expedient a informació pública, per termini D’UN MES a 
partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial 
de la Província, en un diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes 
municipal i mitjans telemàtics, de la forma legalment prevista. 
 
 3r.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent que 
s’haurà d’evacuar en el termini reglamentari, d’acord amb allò que preveu l’art. 83.5) 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, així com a l’Àmbit de Gestió de Mobilitat, 
Polítiques Socials i Museu Sant Cugat. 
 
 4t.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament 
sempre que superats els terminis assenyalats en el punt segon anterior no s’hagi 
presentat cap al·legació ni reclamació davant el projecte de Modificació del Pla 
Parcial d’Ordenació al sector de Can Bellet, La Guinardera, Can Canyameres II, a 
l’illa formada per l’Av. Clota, Av. Can Bellet, carrer Concepció Pila i carrer Benet 
Cortada, i REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
juntament amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament 
de textos, en compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per tal d’interessar llur 
aprovació definitiva, segons allò que preveu l’art. 78 del Decret Legislatiu 1/2005 de 
26 de juliol. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Proposem avui a 
aquest Consistori que doni suport a la modificació puntual del Pla Parcial d’Ordenació 
de Can Bellet en relació a un terreny d’equipaments públics, l’objectiu és ubicar-hi la 
segona residència pública a la nostra ciutat. Des de l’àrea de Serveis a la Ciutadania 
conjuntament amb l’àrea de Territori s’ha avaluat aquest indret com a òptim per acollir 
aquest equipament, també s’ha consultat a la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania i 
també s’està d’acord en que aquest emplaçament és òptim per ubicar una residència 
de gent gran. L’objectiu de la modificació és permetre la ubicació d’una residència 
d’entre 90 i 110 places per la qual cosa necessitem modificar els paràmetres 
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urbanístics de la parcel·la en concret, els recordem que és una parcel·la 
d’equipaments classificada amb clau 7.b) i els proposem l’aprovació inicial d’aquest 
document per sotmetre’l a informació pública. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: De nou un 
tema molt important pels futurs equipaments de la ciutat, sabíem de la ubicació 
d’aquesta residència en un altre terreny de la ciutat i per motius de la capacitat que 
necessitarà albergar possiblement fins a 120 places i 28 de centre de dia, 
necessitàvem buscar un nou espai on hi cabés, aquest canvi d’ubicació, a més a més 
ens garanteix la mobilitat i la vida autònoma d’aquestes persones trobant-se molt a 
prop d’una estació de ferrocarril, d’un nus de connexió d’autobusos urbans i d’una 
centralitat on la gent gran podrà trobar amb moltíssima proximitat comerços i serveis, 
per tant benvinguda sigui la modificació i benvinguda sigui aquesta segona residència 
que per Sant Cugat encara és més important perquè fins al moment ha estat una 
ciutat demandant de places i amb una oferta que estava limitada, per tant podrem 
donar compliment a aquestes necessitats, donar compliment a la Llei de la 
Dependència i a la Llei de Serveis Socials i com he dit benvinguda sigui aquesta nova 
residència i aquest canvi d’ubicació. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Poca 
cosa més es pot afegir, està molt bé posar la residència de la gent gran allà on es 
posarà, està molt a prop d’una centralitat que és el mercat, el comerç, i en segon lloc 
del transport públic i en tercer lloc de dotar de serveis socials a les persones als nous 
barris, recordem que els nous barris amb el pacte de nou creixement es van omplir de 
serveis, es van omplir de noves centralitats, que en un principi no estaven previstos, 
té sentit posar una residència de gent gran allà i per tant per ajudar així a anar omplint 
la ciutat i els nous barris de serveis que ara en aquests moment no podem dir que 
estiguin al cent per cent de rendiment. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: És una 
bona notícia, fa molts anys que el nostre Grup demanava una segona residència, 
semblava que no era necessària a la ciutat, pensem que és molt necessària, per tant 
no repetiré el que han dit els companys que m’han precedit perquè estic 
absolutament d’acord, però en aquell espai estava previst un habitatge per joves, 
Volpelleres-3 i només demanem a la Sra. Conesa si això no va en detriment d’aquets 
habitatges perquè s’ubiquen en un altre lloc. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Deu haver-hi una 
confusió Sra. Gorina perquè era un terreny d’equipaments sense assignació i per tant 
no hi havia previst cap edifici de joves a la zona, deuen tenir un document obsolet, és 
precisament la parcel·la en la que d’acord amb el Pla d’Equipaments es va 
consensuar majoritàriament que era l’òptima per ubicar-hi la segona residència i per 
tant deu ser una confusió, era un 7.b) i concretament amb caràcter assistencial no 
estava reservat per habitatges de joves. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En tot 
cas nosaltres aquesta informació no se’ns ha actualitzat, hem buscat i el que tenim és 
el que li he comentat, en tot cas amb nosaltres no estan negociant el Pla 
d’Equipaments, ens agradaria que ens l’anessin actualitzant malgrat aquest fet. No 
posarem cap pal a la roda perquè és una bona notícia que hi hagi una residència. I 
faig aquest prec. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Només per aclarir 
que l’actualització és per a tothom igual a tots els membres de la Comissió del Pla 
d’Equipaments, per tant tots han de tenir el darrer document, ha d’haver arribat a tots 
els membres i s’informa a tots els membres per igual, encara que nosaltres estem 
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prioritzant unes negociacions amb una força política, això no treu que qualsevol 
actualització i que el darrer document del Pla d’Equipaments és el mateix per a 
tothom. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per unanimitat dels 24 
membres electius presents). 
 
 17.- PROPOSTA DE FORMACIÓ DE PARCEL·LA SOBRERA AL CARRER 
NOU DE LA FLORESTA. (EXPEDIENT NÚM. UJ00/10/11 – X/10/2530). 
 
 1r.- CONSTATAR que el projecte de Modificació de Pla General Metropolità a 
la Floresta, aprovat definitivament per resolució del Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en data 10 de febrer de 2009, i 
publicat en el DOGC núm. 5323, de 20 de febrer, contempla la formació de la següent 
parcel·la sobrera: 
 
- Porció de terreny de forma rectangular de 183,2 m2 de superfície, que es troba en el 
terme municipal de Sant Cugat del Vallès, al carrer Nou de la Floresta, que 
CONFRONTA al Nord amb el carrer Turó del Sòl, al Sud amb el carrer Nou de La 
Floresta, a l’Est amb finques propietat de José Mario Salabert Rius, ref. Cadastral 
26.919.19 i Juan Torres Isern, referència cadastral 26.919.09 i a l’Oest amb finca 
propietat de Manuel Segarra Valls, referència cadastral 26.919.18. 
 
 2n.- CONSTATAR que per l’esmentada porció de terreny discorren varis 
serveis d’abastament i/o evacuació, segons es desprèn de l’informe emès pel Cap de 
la Secció de Recursos i Informació 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 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 
 3r.- PROCEDIR a incorporar a l’epígraf corresponent de Béns Immobles de 
l’Inventari Municipal, d’acord amb allò que determina l’article 100 i concordants de 
l’esmentat Reglament de Patrimoni, el caràcter de bé patrimonial no utilitzable, de 
l’esmentada franja de terreny. 
 
 4t.- AUTORITZAR a l'Alcalde-President i/o la Tinent d’Alcalde de l’Àmbit 
Municipal de Territori, indistintament, per tal de subscriure documents administratius 
en ordre a interessar la inscripció en el Registre de la Propietat de la finca que passa 
a bé patrimonial de propis, de 183,2 m². 
 
 5è.- DELEGAR a la Junta de Govern Local, l’adopció de quants acords 
complementaris puguin resultar necessaris en el seu cas, en ordre a la inscripció en 
el Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès, de l’esmentada parcel·la sobrera. 
 
 6è.- ELEVAR certificació del present acord al Registre de la Propietat de Sant 
Cugat del Vallès, als efectes del que determina l’art. 119 del Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Aquest és un tema 
menor, però que cal regular, concretament a la modificació del Pla General 
Metropolità a la Floresta apareix una porció de terreny com a parcel·la sobrera, sota 
la qual discorren diversos serveis d’abastament d’aigua o d’evacuació. Aquesta 
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parcel·la és de propietat pública i confronta amb dues finques veïnes i necessitem fer 
l’atermenament amb les dues finques veïnes per veure exactament com es configura 
aquesta parcel·la que no arriba als 200 metres i per tant declarar-la com a parcel·la 
sobrera del Pla General Metropolità. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 
membres electius presents). 
 
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 
 18.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS FRONT 
L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL DE 2010. 
 
 El Ple Municipal en sessió ordinària efectuada el dia 21 de desembre de 2009 
aprovà inicialment el Pressupost Municipal del 2010 integrat pel pressupost de 
l’Ajuntament, del Patronat Municipal d’Educació (PME), de l’Organisme Autònom 
Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC), de l’Organisme 
Autònom Centre Cultural (OAMCC), de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció 
Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI) i les previsions de despeses i 
ingressos de la Societat Municipal PROMUSA, els quals es sotmeteren a informació 
pública pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podien examinar-
los i presentar les al·legacions que estimessin pertinents. Aquest edicte d’exposició al 
públic fou del dia 24/12/2009 publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOP) amb el número 307. 
 
 Les al·legacions presentades, en temps i forma, front l’acord d’aprovació inicial 
del pressupost municipal per a l’exercici 2010, són les següents: 
 

PROPONENT DATA 
ENTRADA 

NÚMERO 
REGISTRE 

Berta Rodríguez Callao 
Portaveu del Grup Municipal 
Partit Popular 

14/01/2010 correu electrònic 

Grups Municipals PSC i ICV-
EUA 15/01/2010 correu electrònic 

Secció Sindical de la 
Confederació General del Treball 
de Catalunya  

15/01/2010 E2010001462 

Secció Sindical del SFP  15/01/2010 E2010001456 

 
 Vist l’informe emès per l’Interventor municipal i la lletrada assessora 
d’Economia de data 2 de febrer de 2010 on consten unes conclusions per ser 
considerades pel Ple municipal. 
 
 ES PROPOSA: 
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 1r.- NO CONSIDERAR les al·legacions front el pressupost municipal de 
l’exercici 2010 presentades i formulades per la senyora Berta Rodríguez Callao, en 
nom i representació del Grup Municipal Partit Popular, les presentades en nom i 
representació dels Grups Municipals PSC i ICV-EUiA, així com les presentades per 
les Seccions Sindicals Confederació General del Treball de Catalunya i SFP, atès que 
no compleixen cap dels tres motius taxats com determina l’article 170.2 del RDL 
2/2004, de 5 de març de 2005, que aprova el text refós de la LRHL. 
 
 2n.- APROVAR definitivament el Pressupost Municipal per a l’any 2010, així 
com el dels seus organismes i societats: Patronat Municipal d’Educació (PME), 
l’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC), 
l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural (OAMCC), l’Institut de Gestió 
Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI) i les 
previsions de despeses i ingressos de la Societat Municipal PROMUSA, donant-ne 
plena executivitat  a la gestió d’aquests pressupostos generals amb el següent 
desglossament per capítols pressupostaris: 
 
A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 
 
INGRESSOS: 
 
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 54.502.908,19 € 
CAP. II  IMPOSTOS INDIRECTES   2.811.528,15 € 
CAP. III  TAXES I ALTRES INGRESSOS   9.082.062,46 € 
CAP. IV  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 22.543.717,35 € 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS   4.819.622,63 € 
CAP. VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS   6.230.969,94 € 
CAP. VII  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   3.880.283,50 € 
CAP. VIII VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS                0,40 € 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS   7.610.676,20 € 
 
TOTAL INGRESSOS     ................................................. 111.481.768,82 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
F)  ESTAT PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES DE PROMUSA 
 
INGRESSOS: 
 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS  25.572.955,09 € 
CAP. VI ALIENACIÓ INVERSIONS REALS    5.858.000,00 € 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL       176.539,10 € 
 
TOTAL INGRESSOS      .................................................. 31.607.494,19 € 

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

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

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

 
 3r.- EFECTUAR el trasllat de l’acord als representants dels Grups Municipals 
del Partit Popular, PSC i ICV-EUiA i a la Secció Sindical de la Confederació General 
del Treball de Catalunya i SFP. 
  
 4t.- PUBLICAR, d’acord amb l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, el 
corresponent edicte en el BOP de l’aprovació definitiva del Pressupost General 
Municipal de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms i Societat per a l’exercici 
del 2010. 
 
 5è.- TRAMETRE còpia dels pressupostos aprovats a l’Administració de l’Estat i 
a la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4) del Reial Decret Legislatiu 
2/2004. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: S’han 
rebut al·legacions del pressupost del 2010, per part del Partit Socialista de Catalunya 
i Iniciativa per Catalunya, i també per les seccions sindicals Confederació General del 
Treball a Catalunya i SFP, també totes d’acord amb uns criteris que d’acord amb 
l’informe jurídic al respecte i que és un tema que hem parlat ja anteriors vegades i 
que també hem mencionat en altres plens d’altres anualitats i ja ho coneixem 
perfectament, com disposa l’article 170.2) de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i el decret legislatiu del 2/2004, únicament es poden interposar reclamacions 
contra el pressupost en els següents supòsits, són tres concretament: el primer seria 
per no ajustar-se en la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en aquesta 
llei, el segon seria per ometre el crèdit necessari pel compliment d’obligacions 
exigibles a l’entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim, 
és a dir que hi hagués alguna qüestió que a dret a llei hauria d’estar pressupostada i 
no ho estigués, per tant no s’estaria dotant aquest contingut econòmic per fer front a 
la despesa corresponent o, la tercera de les possibilitats, és per ser de manifesta 
insuficiència els ingressos en relació a les despeses pressupostades o bé d’aquests, 
respecte a les necessitats per les que està previst el pressupost, és a dir que no hi 
hagi un equilibri entre el que es preveu ingressar i el que es preveu fer de despesa, 
tant a nivell corrent com a nivell d’inversió.  Si això fos així seria un motiu d’al·legació. 
L’informe jurídic al respecte diu que cap de les al·legacions presentades té aquesta 
consideració i no compleix en cap dels casos el que estableix la llei, per tant el que 
proposem de votar és no considerar les al·legacions front el pressupost municipal de 
l’exercici 2010, presentades i formulades per la Sra. Berta Rodríguez Callao, en 
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representació del grup municipal Popular; les presentades en nom i representació 
dels grups municipals Partit de Socialistes de Catalunya, Iniciativa per Catalunya els 
Verds. No considerar tampoc les al·legacions presentades per les seccions sindicals 
Confederació General de Catalunya i SFP i finalment, per tant, donar per aprovat 
definitivament el pressupost municipal per l’any 2010. Dit això i aquesta consideració 
formal que ja coneixen i que ja varem discutir a la Comissió Informativa, i que no és 
nou, perquè això és un fet repetit any rere any, mencionar i donar les gràcies per 
l’esforç que han fet en aquestes esmenes, que les tindrem en compte, que hi ha 
algunes d’elles que no hi podem estar gens d’acord, que n’hi ha d’altres que fins i tot 
són de caràcter informatiu, per tant que es resoldran i amb això em comprometo, 
totes aquelles que són de caràcter informatiu, em comprometo a respondre-les i a 
donar aquesta informació de seguida que sigui possible, per via de la pròpia Comissió 
Informativa o remeten la informació per correu electrònic i aquelles que pot ser si que 
poden ser considerades per l’equip de govern, les tindrem en compte i en parlarem, 
en parlarem per això, en un altre moment i amb possibles expedients de modificació, 
si correspon i ho creiem convenient, però creiem que els terminis s’han complert 
abastament. Els moments de participació en el pressupost municipal a partir de l’estiu 
del 2009, de cara a la confecció del pressupost del 2010, s’han complert àmpliament.  
 
 Aquells partits que han volgut col·laborar amb la confecció del pressupost, ho 
han pogut fer, fins i tot van haver-hi acords al respecte amb mocions anteriors. S’ha 
discutit anteriorment una moció que posava de manifest ajudes als aturats que venen 
d’aquestes converses, concretament, en aquest cas d’Iniciativa per Catalunya, que 
finalment no es va adherir al vot favorable ni a les ordenances fiscals ni al pressupost, 
però si que és cert que va existir aquest  diàleg i sí que ho va fer d’aquesta manera 
amb Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Sr. Joly, me alegra oírle 
decir que se compromete a facilitar información de alguno de aquellos puntos que 
hemos comentado usted y yo, después de un mail que les mandé a usted y al Sr. 
Grangé, a cerca de una serie de las alegaciones presentadas por el PCS y Iniciativa 
per Catalunya Verds, que lo único que requerían era información. Eso me alegra 
porqué supone un mayor compromiso por su parte para cumplir el presupuesto 
conforme a una serie de puntos que puntualizaban ellos.  
 
 No pude hacer lo mismo con las otras alegaciones presentadas porqué no tuve 
acceso a ellas, pero en todo caso me alegra que usted acepte esa mayor 
documentación, mayor información que se va a proponer o a facilitar a los grupos. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: A nosaltres ens sap greu, però ja estem acostumats que les al·legacions 
del Partit Popular hagin estat una vegada més desestimades, però això és una mica 
lluitar contra els elements, és allò de “Don Quijote contra els molins de vent”.  
 
 Des del Partit Popular no ens desanimem, continuarem i esperem que el dia de 
demà siguem capaços d’arribar a un punt de trobada i ens puguin acceptar alguna de 
les al·legacions que presentem. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: La 
setmana passada vaig assistir a la presentació de les memòries dels Síndics i el Sr. 
Manel Bustos, que és el president de la Federació Catalana de Municipis, amb la qual 
no comparteixo ni partit ni, segurament, identitat nacional, va fer una reflexió, al meu 
entendre, molt interessant, sobre la desafecció política. Va parlar que la desafecció 
política es produeix perquè hem arribat a un punt que no donem valor a les coses i 
tampoc donem valor a l’acció política. Al meu entendre, i dit amb el màxim respecte 
per tots els grups i persones que formen part d’aquest consistori, crec que a aquest 
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debat de pressupostos hem caigut en aquest pecat, que és no donar valor a l’acció. 
Però a banda de no donar valor, primer amb un acord de pressupostos, entre dos 
forces polítiques, i per altra no utilitzar també els canals normals, els canals que són 
normatius per tal de fer al·legacions o no fer al·legacions. Les al·legacions són el que 
són, s’han de presentar quan són. El debat de pressupostos, al nostre entendre, s’ha 
de fer quan toca. Per què?, doncs perquè així està creat. La dinàmica és aquesta. I a 
part de tot això, és quan es poden fer més aportacions, és quan es pot fer més debat. 
Però també crec que aquí el Govern ha tingut molt poca cintura política. Creiem que 
dins, lògicament des del nostre punt de vista, per part de les 51 al·legacions 
presentades pel Partit Socialista i Iniciativa, hi ha aportacions molt valuoses. Creiem 
fins i tot per part d’Iniciativa i del Partit Socialista que són tant valuoses que no ens 
podem permetre el luxe de presentar-les en una forma que sabem que no seran 
acceptades. Creiem que són tant valuoses que s’han de presentar abans perquè la 
ciutat no se les pot deixar perdre aquestes al·legacions. Nosaltres amb el tema dels 
sindicats no volem entrar perquè creiem que les al·legacions fetes per sindicats s’han 
de negociar amb els sindicats, s’han de negociar via el comitè d’empresa, per tant, 
nosaltres ni entrarem ni sortirem perquè creiem que la dinàmica és pròpia de l’equip 
de govern amb els sindicats, però sí que des del nostre grup i molt modestament i 
molt humilment sí que pregaríem que donéssim valor als actes polítics de tots els 
grups. No pot ser que contínuament anem desacreditant l’acció política dels altres 
perquè això fa que la ciutadania, tot el que li arriba a la ciutadania és absolutament 
negatiu, i la ciutadania ni té ganes, suposo, ni temps per treure-li l’entrellat. Per tant, 
hem de fer un esforç tots per positivar el que funciona bé i per donar alternatives a 
allò que funciona malament. Per tant, nosaltres molt, com dic, modestament des del 
nostre grup demanem a l’equip de govern que prengui en consideració bona part de 
les esmenes que creuen que puguin, de les al·legacions que creuen que puguin ser 
raonables. Nosaltres com a grup hem fet esforços d’intermediació per tal de que 
fossin acceptades, creiem que hi ha algunes que són aportacions molt interessants 
per aquesta ciutat i esperem que algunes d’elles puguin veure la llum, puguin ser 
aprovades i a més que pel pressupost de l’any que ve doncs tots plegats fem el debat 
quan toca, podem fer aportacions i podem donar més valor a l’acció política que jo 
crec i el nostre grup és el que ens demanda la ciutadania.  
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Gràcies Sr. Alcalde i començaré pel final i serà per al·lusions una miqueta al 
que ha dit el Sr. Grangé que ha fet unes manifestacions dient que bé que ajudem a la 
desafecció política, molt a “brochazo gordo”. Ajudem a la desafecció política perquè 
segons ell no presentem les propostes en temps i forma. Jo crec que les propostes es 
presenten en temps i forma, crec, tot i que hi ha un debat pressupostari previ també 
s’allarga tot, l’aprovació final és avui. Jo crec que el debat si es vol, si es vol, es pot 
ampliar fins avui. Què passa? Que sota algun subterfugi tècnic, que hi ha les tres 
variables que recull la llei, l’equip de govern ha decidit no agafar, equip de govern o el 
Tinent d’Alcalde d’Economia, ha decidit no incorporar cap de les al·legacions. Hem 
sembla molt legítim. La majoria d’ajuntaments de Catalunya, quan s’allarga el període 
d’al·legacions tothom sabem quins són els tres supòsits, però si vols agafar una 
al·legació l’agafes i sinó no l’agafes. Aleshores, jo l’únic que dic és que si el Tinent 
d’Alcalde d’Economia i l’equip de govern no volen agafar una al·legació que no 
l’agafin i que diguin no ens agraden les al·legacions i ja està i no hi ha cap problema i 
ho emmarquem en un debat polític serè i tranquil. Vostè sap que aquest regidor no fa 
res que no sigui una cosa constructiva i que no sigui una cosa pel bé de la ciutat. I 
vostè ho sap Sr. Joly. I que és clar i transparent quan pot i quan ho demana la 
situació. També saben vostès que Iniciativa és una força política responsable, tant 
responsable que l’any passat va aprovar uns pressupostos amb Esquerra 
Republicana i Convergència i Unió i molta gent no va entendre res. Aquest any 
nosaltres hem considerat que aquest pressupost no anava aquell pas més enllà que 
nosaltres enteníem que havia de fer aquell pressupost. Un pressupost que 
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augmentés el pressupost en polítiques a les persones d’una manera contundent, 
valenta i que anés més enllà, fins i tot, del marc normatiu espanyol, català i europeu, 
si calia. Perquè els ajuntaments moltes vegades són pioners en fer polítiques socials i 
polítiques adreçades a les persones encara que no estiguin adreçades o recollides 
per la llei. Un pressupost que nosaltres enteníem que havia de fer un esforç molt 
contundent en austeritat i que havia de dedicar, nosaltres entenem, que el 25% de tot 
el pressupost s’havia de dedicar a polítiques a les persones. En global, ara no els hi 
podré dir si en el sistema PACTE és una part o un indicador o és un altre, però en 
general, si vostè agafa els números li sortiran els percentatges sobre polítiques a les 
persones o no. Són unes al·legacions concretes i amb programes que volen, per 
exemple, parlem de la urbanització del carrer Alps, de tota la zona que avui ha estat 
font de debat, per això diem que n’hi ha que ja portem temps parlant d’aquest tema 
de les urbanitzacions als districtes. Parlem de desenvolupar projectes que realment 
s’han aprovat a aquest Ple, s’han aprovat en mocions: El Consell dels Infants. Això 
s’ha aprovat en una moció i encara no sabem com està el desenvolupament. Es va 
aprovar efectivament la moció per tal d’adreçar una sèrie de serveis en els aturats 
que se’ls ha esgotat el subsidi d’atur. Això no sabem com està. Sabem que calia un 
estudi tècnic, no sabem com està aquest estudi tècnic ni a quina gent es podrà 
adreçar aquests tipus d’ajudes. També apuntàvem a les al·legacions una reducció 
important en el pressupost d’IGEPESI de Sant Cugat Tribuna. Entenem perfectament 
que per exemple aquesta al·legació a l’equip de govern no l’hagués agafat, però les 
altres sí. Una reivindicació que jo entenia en el debat de Pla d’Equipaments, que era 
una memòria econòmica sobre el Pla d’Equipaments o una reducció contundent en 
els salaris dels càrrecs d’assignació política i a més ho concretem globalment i ho 
concretem en un 20-25% de rebaixa. No estic dient res que nosaltres no féssim si no 
governéssim, això que quedi clar. No estem fent un brindis al sol, a una població 
d’aquí el costat el projecte de pressupost abans de que ens fessin fora de l’equip de 
govern i que ens fessin fora de l’Alcaldia tenia una reducció del 30% en aquest tipus 
de plantilla i això era així. Jo coneixia companys de partit que es quedaven fora al 
carrer i tècnics que es quedaven fora al carrer i és així. I per últim, jo sí que m’hi ficaré 
amb el tema dels sindicats i la plantilla, jo sí que m’hi posaré perquè jo he llegit una 
cosa que m’ha posat molt nerviós, m’ha posat molt nerviós i una cosa que no m’ha 
agradat, a més quan vens del món sindical. En les al·legacions que fan els sindicats 
de la CGT i el sindicat de la Policia, en la cinquena al·legació que fan, és que el Ple 
municipal aprovi la incoació d’un expedient informatiu per determinar la possible 
obstrucció de la tasca sindical per part de la Direcció de Serveis Interns i Innovació en 
l’exercici de la interlocució amb els representants sindicals, He llegit l’informe tècnic 
de Recursos Humans. Jo crec que la resposta no és l’adient i jo crec que aquesta 
acusació és molt greu com per donar una resposta en condicions d’aquest tema. 
 
  . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Bé, la meva intervenció serà la complementària a la realitzada pel 
company Joan Calderon. Abans de començar, a l’anterior debat han sortit algunes 
paraules com mentida o veritat i tothom sap que aquests conceptes no haurien de 
sortir, que el que haurien de sortir són discrepàncies i diferències d’opinió. En aquest 
sentit nosaltres hem fet, Iniciativa i Partit dels Socialistes hem fet una proposta 
unitària de 51 propostes, 51 al·legacions, cadascú diguem-ne que ha negociat les 
que creu convenient, algunes de les que portava cada grup ha caigut, altres s’han 
modificat, han crescut, han baixat. Jo crec que era necessari en aquest sentit. 
Nosaltres, el pressupost de 2009, el Partit dels Socialistes va presentar 34 esmenes 
al pressupost, algunes d’aquestes han caigut, fruit de la negociació o perquè no 
tenien sentit. En qualsevol cas, quan algun grup polític presenta un conjunt 
d’al·legacions, si ara per exemple, bé seran desestimades, no les hem presentat per 
un dia diguem-ne les hem presentat perquè continuïn. Per tant, aquestes propostes, 
aquestes 51 a no ser que hagin decaigut per formalismes o pel temps continuen 
essent hàbils, per tant, continuen essent la posició política dels partits, per tant les 
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nostres 51 al·legacions de cara a l’any que ve no haurien de canviar molt perquè són 
aquestes per tant quan parlem de negociar el Pressupost de l’any que ve ja podem 
començar a negociar-lo si volen demà amb aquests 51 al·legacions. Jo crec que això 
és important que es digui. L’altre el PSC i Iniciativa hem presentat unes al·legacions 
en el moment de l’aprovació inicial. En el moment que ja teníem fixat  quina era la 
fotografia del Pressupost, perquè va tenir una sèrie de canvis, jo crec que fa al voltant 
d’un mes i mig que vam presentar aquestes al·legacions. Em vull quedar també amb 
la intervenció del Sr. Grangè, crec que ha estat una intervenció positiva, excepte del 
tema de la desafecció que evidentment m’afegeixo al que ha comentat el company 
d’Iniciativa. Vostè ha dit que l’equip de govern ha tingut poca cintura política jo no 
estic d’acord amb vostè, jo crec que es podrien haver aprovat al·legacions o la seva 
aplicació tranquil·lament, segurament de les 51 no, però jo entenc que hi ha algunes 
que no les aplicaran, però altres si. Vostè ha demanat respecte per aquells acords 
aconseguits i valoració dels acords, jo crec que si que s’ha de donar valoració als 
acords que ha fet ERC en aquest i en l’anterior Pressupost igual que Iniciativa, ja ho 
hem dit en diferents ocasions en referència al Servei  d’Ocupació Municipal, però 
també amb referència a altres com les polítiques socials, ja ho hem dit públicament 
per tant vostè ja ho sap. També crec que s’han posat en valor aquelles propostes que 
tot i que es desestimin a vegades tiren endavant, per exemple el canvi de gestió 
d’impostos i qualsevol altre, estic segur que de les 51 de les propostes que fem, no li 
diré si 10, si 15, si 25 o 34 tiraran endavant, segur, perquè són de sentit comú, no per 
una altra cosa. Nosaltres ens tiren enrere les nostres al·legacions per tant votarem en 
contra del Pressupost com és normal, el Pressupost també tenia una fase A que és la 
fase dels ingressos, les ordenances fiscals, els impostos, el nostre partit no va estar 
d’acord entre altres coses en que es pugés el rebut de l’IBI aproximadament un 8%, 
nosaltres vam parlar de que es pugés al voltant d’un 1%, aquí ja tenim una part que 
estem en desacord en aquest Pressupost. Un Pressupost és compartir tot allò que es 
fa, però també compartir allò que es rebutja i ara el company Calderon ha fet un 
seguit de les propostes que han fet, no pateixin sobretot la gent de Mira-sol no els 
llegiré les 51 esmenes que hem fet perquè ens podem morir, però si que els voldria 
fer algun apunt d’alguna. Una que demanàvem que no implica diners, sinó 
simplement que es territorialitzi el Pressupost municipal dels districtes, que se sàpiga 
que es gasta a cada districte, això no implica molts diners, una dotació pressupostària 
definida d’urbanització ben feta del carrer Pla i Mira-sol, un compliment pressupostari 
que permeti  una nova línia a La Floresta, el projecte tècnic d’equipament de Can 
Monmany, una partida que crec que és important, una partida d’expropiació de zones 
verdes al conjunt del municipi, explicitant quines són les de Valldoreix, vostès saben 
que tenim una gran espasa de Democles que és l’expropiació i la tenim tots, la tenen 
vostè i la tenim nosaltres, les expropiacions de les zones verdes, cal que hi hagi una 
partida en aquest sentit. Una altra que ha sortit en diferents ocasions, i vostès diran, 
perquè torna a parlar de l’Impulsis, del TMA, etc, que ja cansa, però jo també em 
canso, doncs perquè no ens les aproven i les hem de dir. Vostès saben que nosaltres 
hem dit sobre la pèrdua de 8 milions d’euros de l’Impulsis, nosaltres el que demanen 
és una auditoria per saber que va passar. També sobre les concessions 
administratives, n’hi ha d’altres, també reconeixement de deute i també i això els hi 
farà gràcia, i ho va dir vostè Sr. Massanés en algun Ple, com s’ha disparat les 
contribucions especials des de l’any 2001, el perquè, una auditoria en aquest sentit 
que hem incorporat a proposta evidentment d’Iniciativa en aquest sentit. També hem 
dit que es baixin ingressos, que es baixin despeses en Comunicació, en Protocol, una 
dotació pressupostària per un refugi municipal d’animals, jo crec que la gent 
animalista ja fa temps que ho va dient, jo crec que s’ha aprovat una moció que no 
hem complert. També que es doti de Pressupost uns conceptes així curiosos com el 
Pla Estratègic contra el canvi climàtic i el Pla d’Alcaldes contra el canvi climàtic 
perquè no esdevinguin brindis al sol. Sol·licitem també que s’augmentin les partides a 
les entitats socials, esportives i culturals en 40.000 euros i per altra costat que es 
disminueixi la dotació pressupostària com vostè ha dit al SantCugatribuna i altres. 
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Que hi hagi un 5% més a les partides destinades a manteniment de les escoles, que 
es redueixin les hores extres un 10%, anem compensant i altres situacions i també un 
seguit d’esmenes que el que volíem dir és allò que s’ha aprovat en el Ple que hi hagi 
consignació pressupostària, perquè és molt fàcil fer una moció i que darrera no hi 
hagi diners. Se que els companys d’ERC van darrera d’aquest tema que és la dotació 
pressupostària a l’aplicació del carnet jove, es va aprovar en l’anterior Ple, a l’anterior 
exercici pressupostari i a l’anterior Pressupost i no s’ha fet al 2009, per tant suposem 
que es farà al 2010, però no hi és la partida pressupostària. A grans trets aquestes 
són les al·legacions, les he resumit molt, sobre el tema de sindicats evidentment amb 
la relació que vostè deia, hi ha alguna al·legació que també coincidia amb  les dels 
sindicats quan eren temes formals o hores extres, el que és important o en qualsevol 
cas és que els compromisos adoptats amb els sindicats es compleixin i tinguin una 
vista pressupostària. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY 
(RESPOSTA): A mi m’agradaria fer una reflexió també important, perquè a part dels 
tres punts que molt bé ha dit el Sr. Calderón que tots coneixem i que sabem quins 
son i que es pot presentar com al·legació, un d’ells és el que parla de l’equilibri, si 
vostès detecten que no hi ha l’equilibri garantit entre l’ ingrés i la despesa això podria 
ser un motiu d’al·legació. Presenten tota una bateria, em refereixo ara a les del Partit 
dels Socialistes i Iniciativa, 51 al·legacions que si les sumem i analitzem els costos 
que això representa, és que no ho cobrim ni amb el de SOREA i amb això vull posar 
de manifest que si vostès fan propostes de més despesa, perquè 51 punts, un suma, 
dos suma, i més i més. Van fer un programa a TV3 que tenia un títol genial “La festa 
s’ha acabat”  i això ho sabem tots, digui’m -nos germànics en l’aplicació de la 
rigorositat aquesta, però la veritat és que Grècia i Espanya estan donant un molt mal 
exemple amb una malentesa política en que per part dels governants s’està fent més i 
més despesa prometent coses inviables i al final passa el que passa amb les finances 
municipals; jo crec que això no té color polític i qualsevol partit polític s’ho ha de 
plantejar molt seriosament i ho dic molt sincerament. Es tracta d’un problema de 
cultura política que s’han de plantejar tots els partits. Jo comprenc Sr. Calderon que 
vostè s’ho ha treballat molt a fons, però no s’hi val Sr. Calderon quan la llei per 
exemple diu tres, considerar que ja ho sabem i tirar endavant sense aquesta limitació, 
tot pensant que al final ja ens en sortirem amb el Pressupost i no pot oblidar-se que 
això genera un dèficit públic important que en el conjunt de l’Estat es situa en el 13%. 
Tot això és molt més serio del que representa i al final la ciutadania, la política ha 
d’entendre que ha de presentar missatges possibles, que siguin realistes, hi ha els 
recursos que hi ha i es poden fer les coses que es poden fer i un ha de tenir un 
projecte, ha de sentar unes bases, per això ha de delimitar uns objectius i en base als 
recursos que ha té els ha d’intentar complir i això és el que amb menor o major encert 
intentem fer des d’aquest grup municipal. A mi m’ha agradat molt i li dic sincerament 
la intervenció que ha fet el Sr. Grangé, m’ha agradat molt, ha parlat del valor de 
l’acció política, ha parlat de donar valor als altres grups i no desacreditar de part que 
si en aquesta batalla política i en qualsevol cas només acabar perquè amb això 
donem per tancat el procés pressupostari, ja tenim Pressupost operatiu al 2010, 
donar les gràcies a ERC, a tots els partits en general, perquè tots hem fet un esforç 
de treball, però específicament a ERC, perquè ha votat i ha compartit aquest 
Pressupost, perquè ha cregut en aquest treball, ha utilitzat els temps que es van 
disposar per treballar-ho i hem arribat a uns acords que esperem poder mantenir 
aquesta entesa que ERC sigui tot l’exigent que hagi de ser en aquest compromís que 
entenem que per vostès suposa, el fet de donar suport a l’equip de govern, que crec 
que això és de valor i intentarem complir amb aquestes expectatives i a veure si som 
capaços de seguir treballant en aquesta línia. 
  
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Sr. Joly, vostè i jo en teoria econòmica crec que estem en les antípodes, jo ho 
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entenc perfectament, però qualificar tot un seguit de polítiques socials, de festa, com 
parlava en aquell programa de TV3, no crec que sigui així, vostè em pot justificar que 
hi hagi més o menys despesa en uns àmbits o en uns altres, però vostè no em pot dir 
que fer més política social, que és el que proposa aquestes al·legacions, 
independentment d’altres, li puc parlar de les que ha fet aquest partit conjuntament 
amb el PSC, de les 51 al·legacions més del 60% tenen un contingut social, esportiu o 
cultural i dedicar a la inversió en aquest tipus de coses, com a pressupost ordinari en 
aquest tipus de coses no és pagar una festa al ciutadà, tema 1. Tema 2, no m’ha 
contestat a la pregunta que li he fet sobre la plantilla i jo entenc que aquesta pregunta 
sí que entra dins del Pressupost perquè amb el pressupost aprovem la plantilla de 
l’ajuntament i jo crec que sí que és objecte de debat aquí, i jo he fet una cosa molt 
concreta, que se m’expliqui, he vist la resposta de l’informe tècnic i no em val, 
necessito una resposta sobre aquest tema. Sobre els tres supòsits legals, aquest 
grup creu i em sembla que ja li vam dir en el debat de pressupostos que no hi ha un 
equilibri, que la previsió d’ingressos jo crec que efectivament sí que és una previsió, 
sempre des de la prudència que a vostès els caracteritza, perquè això sí que li hem 
de reconèixer, vostè sempre fa una previsió d’ingressos molt prudent, en el cas de 
l’aportació del PIE crec que sí que fa una previsió molt optimista i això sí que seria 
objecte d’al·legació, potser ens hem equivocat en no presentar-ho per escrit però ja 
ho vam dir en el debat de pressupost i jo crec que això ho sabrem ben aviat si 
l’aportació de l’Estat als municipis serà o no la que preveien vostès. Per últim, jo 
segueixo pensant que treballar per la ciutadania és treballar per tenir polítiques 
socials i per la comunitat, pel bé comú, per la societat, i el que hem proposat aquí és 
això, no estem pagant la festa a ningú, no estem pagant la festa a constructores, no 
estem pagant la festa a immobiliàries, d’això parlava aquell programa, per això m’ha 
molestat especialment que hagi barrejat els termes, jo crec que això no tocava, a 
nivell personal li dic, això no tocava. Vostè em podria haver dit “això no quadra” i m’ho 
podia haver dit a la Comissió Informativa, hem calculat les 51 al·legacions i això no 
quadra el pressupost, i no costa 15 que és el que ingressarem per Sorea, costa 60 i 
no ho podem fer, doncs això com vostè té un equip tècnic que li pot fer ens podríem 
haver estalviat aquest moment, ens ho diu a la Comissió Informativa i en parlem i ja 
està. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Suposo que s’ha llegit les al·legacions Sr. Joly, hi ha moltíssimes al·legacions que no 
impliquen ni un euro, per tant el supòsit de despesa en totes aquelles ja no estan 
implícits, no estan. Hi ha altres maneres de fer les coses, com vostè sap també 
nosaltres parlàvem de reducció de despesa en un lloc o en un altre, això ho sabem 
tots, el més important d’un pressupost no és allò que poses sinó el boli vermell que 
tatxa allò que ha posat un altre per intentar que quadri, també ho intentàvem fer. Jo 
crec que s’haguessin pogut aprovar moltes que no tenen un cost important, vostè sap 
per exemple parlant de l’augment de les subvencions a les entitats, 40.000, 40.000, 
40.000, 120.000, les reduccions que nosaltres proposàvem equivalen a molt més 
d’una reducció de 120.000 euros, per tant sí que es podia haver fet. Pel que fa a les 
auditories sobre serveis, el tema de la territorialització dels pressupostos no costa 
calers, jo crec que és un tema de voluntat política i em tornaré a adherir a les 
paraules del Sr. Grangé, de cintura política bàsicament que no, no volen aprovar res, 
no passa res però ho haurien de dir. 
 
 Crec que segurament sí que tenim un projecte polític pressupostari diferent i 
aquesta sí que hauria de ser la interpretació. No els hi aprovarem la majoria de les 
al·legacions perquè no hi estem d’acord, doncs ja està, aquesta sí i aquesta no, 
parlem-ne, nosaltres hauríem volgut això, segurament sí que n’hi ha algunes que jo 
entenc que no poden aprovar però d’altres sí. 
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 Malgrat tot em quedaré amb alguna de les frases de la seva primera 
intervenció, que hi ha alguns criteris que estan en aquesta al·legació que sí que 
poden tenir un camí i per tant nosaltres perseguirem aquest camí en aquestes 
al·legacions mitjançant moció, mitjançant acord, mitjançant trucada, mitjançant el que 
calgui, i una altra consideració, avui amb aquestes al·legacions, demà ja saben quin 
és el criteri del partit dels Socialistes per pactar el pressupost de l’any vinent, que a 
ningú se li acudeixi dir que nosaltres no hem dit sobre què volíem pactar. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     17 (CiU, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   7 (PSC, ICV-EUiA i PP) 
Abstencions:      0 
 
 19.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES  
ADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES A LA CONTRACTACIÓ 
MUNICIPAL. 
 
 La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, estableix a 
l’article 98.3) que les entitats locals poden aprovar plecs de clàusules administratives 
generals d’acord amb les seves normes específiques, previ dictamen del Consell 
d’Estat o de l’òrgan consultiu corresponent, que a Catalunya, segons estableix la Llei 
5/2005, de 2 de maig, és la Comissió Jurídica Assessora. 
 
 Aquests plecs han de contenir les determinacions jurídiques, econòmiques  i 
administratives típiques que s’han d’aplicar a tots els contractes d’objecte anàleg així 
com les determinacions exigides per la legislació aplicable a la contractació laboral. 
La seva disposició permet ometre el tràmit d’exposició pública dels plecs de clàusules 
administratives particulars elaborats per a cada contracte, amb la subsegüent 
agilització en la tramitació dels expedients de contractació, tot allò de conformitat amb 
els arts. 277 i 278 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 
 Actualment, aquest Ajuntament disposa de Plecs de clàusules administratives 
generals de la contractació aprovats pel Ple Municipal en sessió de 18 de juliol de 
1995, però l’entrada en vigor de l’actual Llei 30/2007, que ha estat parcialment 
desenvolupada pel Real Decret 817/2009, de 8 de maig, requereix l’aprovació de 
nous plecs de clàusules administratives generals adaptats al marc jurídic derivat de la 
nova normativa legal. 
 
 La Diputació de Barcelona per Resolució de la seva Presidència de data 13 de 
gener de 2009 va aprovar la realització d’una actuació d’assistència i cooperació local 
per als municipis i altres entitats locals de la província consistent en posar a 
disposició d’aquests uns plecs de clàusules administratives generals de contractació 
de caràcter estàndard adequats a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, aplicables als contractes que seguidament s’indicaran i als quals els 
ajuntaments poden adherir-se mitjançant el corresponent acord aprovat pel Ple 
Municipal: 
  
- Plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter 
estàndard aplicable als contractes de serveis i de subministraments, a altres 
contractes administratius i als privats, elaborat per la Diputació de Barcelona. 
 
- Plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter 
estàndard aplicables als contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió 
d’obres públiques elaborats per la Diputació de Barcelona 
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 Els plecs que es sotmeten a aprovació inicial són els publicats per la Diputació 
de Barcelona en el BOPB núm. 15 de 17.01.2009 en els quals s’han introduït 
modificacions puntuals derivades de la seva adequació a les determinacions 
contingudes al capítol IV, arts. 25 a 30 del RD 817/2009, de 8 de maig, d’entrada en 
vigor posterior a l’aprovació del text d’àmbit provincial publicat.  
 
 Atès el que estableixen els preceptes legals més amunt esmentats així com els 
arts. 8.3 m) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora i 38.4) 
del Reglament d’Organització i Funcionament de la Comissió Jurídica Assessora 
aprovat pel Decret 69/2006, d’11 d’abril,   
 
 Es proposa al Ple Municipal l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
 1r.- APROVAR inicialment els plecs de clàusules administratives generals de 
contractació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i dels organismes que en 
depenen, adequats a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic, aplicables als tipus de contractes que s’indiquen, el text dels quals és el 
mateix que apareix publicat per la Diputació de Barcelona en el BOPB núm. 15, de 17 
de gener de 2009, amb les modificacions puntuals següents: 
 
1.- Plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter 
estàndard aplicable als contractes de serveis i de subministraments, a altres 
contractes administratius i als privats, elaborat per la Diputació de Barcelona: 
 
- Clàusula 20: Documentació a presentar a les licitacions 
 
Es modifica l’apartat 2 que queda redactat en els termes següents:* 
 
* (la lletra cursiva correspon a les modificacions introduïdes) 
 
Les propostes econòmiques i tècniques s’ajustaran al model i previsions establerts a 
les clàusules particulars. La documentació relativa als criteris d’adjudicació 
ponderables en funció d’un judici de valor haurà de presentar-se en tot cas en sobre 
independent de la resta de la proposició relativa als criteris d’adjudicació 
quantificables de forma automàtica. Les propostes aniran sempre acompanyades en 
sobre apart de la documentació administrativa legalment necessària per procedir a la 
seva qualificació prèvia per part de la Mesa de contractació. 
 
- Clàusula 24: Publicitat de les licitacions i informació als licitadors 
 
Es modifiquen els apartats 1.1 i 2. Es suprimeix l’apartat 3. L’apartat 4 del text passa 
a ser apartat 3, quedant la clàusula redactada en els termes següents: 
 
1. Els anuncis de les convocatòries en els procediments oberts i restringits i en els 
negociats regulats a l’art. 161.1 de la LCSP es publicaran en el perfil de contractant 
d’aquesta entitat i en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Els anuncis també es publicaran en el Boletín Oficial del Estado, i en el Diari Oficial 
de la Unió Europea quan els contractes estiguin subjectes a regulació harmonitzada 
en els supòsits regulats als articles 13 a 17 de la LCSP. 
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2. Els anuncis en les convocatòries en els procediments negociats regulats en l’art. 
161.2) de la LCSP es publicaran en el perfil de contractant d’aquesta entitat i en el 
Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la Generalitat.  
 
3. Les empreses interessades en la licitació podran sol.licitar informació addicional 
sobre els plecs i/o sobre la documentació complementària de la licitació fins a 9 dies 
naturals abans de què finalitzi el termini fixat per a la recepció de les ofertes, d’acord 
amb els termes del règim informatiu establert en l’article 142 de la LCSP. 
 
- Clàusula 25: Obertura i examen de proposicions 
 
Es modifica l’apartat 2 (primer paràgraf) que queda redactat en els termes següents: 
 
L’obertura del sobre corresponent als criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un 
judici de valor i la del sobre amb la documentació relativa als criteris quantificables de 
forma automàtica haurà de tenir lloc en sengles actes públics a celebrar dins el 
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de 
presentació d’ofertes,  constituint-se a aquest efectes la Mesa de Contractació en el 
lloc, dia i hora que serà assenyalat en cada cas. En el primer acte es procedirà 
l’obertura del sobre amb la documentació relativa als criteris ponderable en funció 
d’un judici de valor i  l’obertura del sobre amb la documentació relativa als criteris 
d’adjudicació quantificables de forma automàtica no podrà efectuar-se fins que la 
Mesa de Contractació hagi fet pública la valoració dels criteris anteriors, tot allò dins 
el termini màxim indicat. 
 
- Clàusula 32: Publicitat de l’adjudicació definitiva 
 
Es modifica l’apartat b) que queda redactat en els termes següents: 
 
En el perfil de contractant i en Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la 
Generalitat... (la resta del redactat es manté invariat) 
 
2.- Plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter 
estàndard aplicables als contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió 
d’obres públiques elaborats per la Diputació de Barcelona: 
 
- Clàusula 30: Documentació a presentar pels licitadors 
 
Es modifica l’apartat 2 que queda redactat en els termes següents:  
 
Les propostes econòmiques i tècniques s’ajustaran al model i previsions establerts a 
les clàusules particulars. La documentació relativa als criteris d’adjudicació 
ponderables en funció d’un judici de valor haurà de presentar-se en tot cas en sobre 
independent de la resta de la proposició relativa als criteris d’adjudicació 
quantificables de forma automàtica. Les propostes aniran sempre acompanyades, en 
sobre apart, de la documentació administrativa legalment necessària per procedir a la 
seva qualificació prèvia per part de la Mesa de contractació. 
 
- Clàusula 34 : Publicitat de les licitacions i informació als licitadors 
 
Es modifiquen els apartats 1.1 i 2. Es suprimeix l’apartat 3. L’apartat 4 del text passa 
a ser apartat 3, quedant la clàusula redactada en els termes següents: 
 
1. Els anuncis de les convocatòries en els procediments oberts i restringits i en els 
negociats regulats a l’art. 161.1 de la LCSP es publicaran en el perfil de contractant 
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d’aquesta entitat i en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Els anuncis també es publicaran en el Boletín Oficial del Estado, i en el Diari Oficial 
de la Unió Europea quan els contractes estiguin subjectes a regulació harmonitzada 
en els supòsits regulats als articles 13 a 17 de la LCSP. 
 
2. Els anuncis en les convocatòries en els procediments negociats regulats en l’art. 
161.2) de la LCSP es publicaran en el perfil de contractant d’aquesta entitat i en el 
Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la Generalitat.  
 
3. Les empreses interessades en la licitació podran sol.licitar informació addicional 
sobre els plecs i/o sobre la documentació complementària de la licitació fins a 9 dies 
naturals abans de què finalitzi el termini fixat per a la recepció de les ofertes, d’acord 
amb els termes del règim informatiu establert en l’article 142 de la LCSP. 
 
- Clàusula 35: Obertura i examen de proposicions 
 
 Es modifica l’apartat 2 (primer paràgraf) que queda redactat en els termes següents: 
 
L’obertura del sobre corresponent als criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un 
judici de valor i la del sobre amb la documentació relativa als criteris quantificables de 
forma automàtica haurà de tenir lloc en sengles actes públics a celebrar dins el 
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de 
presentació d’ofertes,  constituint-se a aquest efectes la Mesa de Contractació en el 
lloc, dia i hora que serà assenyalat en cada cas. En el primer acte es procedirà 
l’obertura del sobre amb la documentació relativa als criteris ponderable en funció 
d’un judici de valor i  l’obertura del sobre amb la documentació relativa als criteris 
d’adjudicació quantificables de forma automàtica no podrà efectuar-se fins que la 
Mesa de Contractació hagi fet pública la valoració dels criteris anteriors, tot allò dins 
el termini màxim indicat. 
 
- Clàusula 42: Publicitat de l’adjudicació definitiva 
 
Es modifica l’apartat b) que queda redactat en els termes següents: 
 
En el perfil de contractant i en Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la 
Generalitat... (la resta del redactat es manté invariat) 
 
 2n.- SOTMETRE l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència per un 
període de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació del 
corresponent anunci reglamentari,  als efectes de consulta i en el seu cas presentació 
de suggeriments o al·legacions pels possibles interessats. 
 
 3r.- PUBLICAR l’anunci corresponent al BOPB i sengles referències dels 
acords adoptats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un mitjà de 
comunicació escrita diària. 
 
 4t.- TRAMETRE l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora per mitjà de la 
Conselleria de Governació i Administracions Públiques, per a informe preceptiu 
d’acord amb el que disposen els articles 278.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 8.3.m) i 10.3) de la 
Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
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 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Aquest 
punt és una formalitat al respecte dels processos de contractació dins del sector 
públic d’acord amb la Llei estatal que determina que els ens locals poden establir 
plecs de clàusules administratives generals d’acord amb les seves normes 
específiques; la Diputació de Barcelona a partir del gener del 2009 va posar en marxa 
tot un servei als ens locals per determinar aquest marc general de contractació 
pública amb el que faria referència als plecs de clàusules administratives per la 
contractació de caràcter estàndar aplicable a serveis i subministraments i per l’altre 
cantó a tot allò que tingués a veure també amb els contractes d’obres i instal·lacions, 
per tant és adequar, agafar aquesta normativa de la Diputació i aplicar-la com a 
normativa estàndar de base als plecs de condicions d’aquesta institució. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 
membres electius presents, en trobar-se absent en el moment de la votació el 
regidor Sr. Toni Ramon). 
 
Serveis Interns 
 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS NÚMS. 20 i 21 
 
 20.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE COMPATIBILITAT A UNA 
FUNCIONÀRIA  D’AQUEST AJUNTAMENT. 
 
 Atesa la petició de compatibilitat presentada per la funcionària d’aquest 
Ajuntament, senyora Jani Miñarro Remohy entre la seva activitat de tècnica de 
Polítiques Socials  i  l’activitat privada per compte propi, d’assessorament i serveis en 
l’àmbit del tractament de residus a l’empresa i protecció de riscos laborals. 
 
 Atès que la petició de compatibilitat es fa en base a un horari  fora de la jornada 
de treball en aquesta administració. 
 
 Vist l’informe emès en data 5 de desembre de 2009 per la  Direcció de l’Àmbit 
de Serveis Interns i Innovació. 
 
 Atès allò que disposa l’article 12 amb relació a l’11 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l'adopció dels 
següents:  
 

ACORDS 
  
 1r.- AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la funcionària d’aquest 
Ajuntament, senyora Jani Miñarro Remohy, als efectes de poder compatibilitzar la 
seva activitat de tècnica de l’àmbit de Polítiques socials i l’activitat privada per compte 
propi d’assessorament i serveis en l’àmbit del tractament de residus a l’empresa i 
protecció de riscos laborals, fora de la jornada de treball en aquesta administració, de 
conformitat amb el que estableix l’article 12 amb relació a l’11 de la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. En tot cas, la present autorització pot deixar-se sense 
efecte per variació de les circumstàncies relatives als llocs de treball, així com per 
modificació del règim d’incompatibilitats o per interès públic i, en tot cas, perdrà 
vigència en cas de canvi de lloc de treball. 
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 2n.- ADVERTIR a la interessada que l’activitat en cap cas podrà anar adreçada 
a empreses o professionals que desenvolupin la seva activitat al municipi de Sant 
Cugat del Vallès i que en cas que l’activitat  declarada en la seva petició fos 
modificada o ampliada hauria de sol·licitar novament la compatibilitat. 
 
 3r.- TRASLLADAR aquest acord a la interessada. 
 
 21.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE COMPATIBILITAT A UN 
TREBALLADOR D’AQUEST AJUNTAMENT. 
 
 Vista la petició de compatibilitat presentada pel treballador d’aquest 
Ajuntament, senyor Oriol Piera Chavarria, entre la seva activitat municipal de tècnic 
de cultura i joventut, i la de professor en pràctiques a  l’Institut del Teatre, fora del seu 
horari de treball habitual 
 
 Atès allò que disposa l’article 4.2) de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en relació amb els articles 5 i 6, del mateix Cos Legal, i articles 327, 328, 
següents i concordants del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, es proposa al Ple d’aquest 
Ajuntament l'adopció dels següents acords: 
 
 1r.- AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel senyor Oriol  Piera 
Chavarria, entre la seva activitat de tècnic municipal de Cultura i Joventut  i la de  
professor en pràctiques a l‘Institut del Teatre, fora del seu horari de treball habitual, de 
conformitat amb el que estableix l’article 4.2) de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en relació amb els articles 5 i 6 del mateix cos legal, i articles 327, 328, 
següents i concordants del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. En tot cas, la present 
autorització pot deixar-se sense efecte per variació de les circumstàncies relatives als 
llocs de treball, així com per modificació del règim d’incompatibilitats o per interès 
públic i, en tot cas, perdrà vigència en cas de canvi de lloc de treball. 
 
 2n.- TRASLLADAR aquest acord a la persona interessada. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ: El punt 
núm. 20 és la proposta per autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la funcionària 
Jani Miñarro Remoy de poder compatibilitzar la seva activitat de tècnica de l’Àmbit de 
Polítiques Socials amb l’activitat privada per compte propi d’assessorament i de 
serveis en l’àmbit de tractament de residus a l’empresa i protecció de riscos laborals 
fora de l’horari de treball en aquesta Administració. Advertir que l’activitat en cap cas 
podrà anar adreçada a empreses o professionals que desenvolupin la seva activitat al 
municipi de Sant Cugat del Vallès. 
 
 El punt núm. 21 és autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oriol Piera 
Chavarria, entre la seva activitat de tècnic municipal de Cultura i Joventut i la de 
professor en pràctiques a l’Institut del Teatre, fora del seu horari de treball, de 
conformitat amb el que estableix la Llei d’Incompatibilitats al personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
  . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Com 
és habitual en aquests temes nosaltres ens abstindrem. 
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TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 20 
 
Vots a favor:     16 (CiU, PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:      8 (PSC, ICV-EUiA i ERC) 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 21 
 
Vots a favor:     16 (CiU, PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:      8 (PSC, ICV-EUiA i ERC) 
 
CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT 
 
 22.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS 2010-2011. 
 
 Després d’anys desenvolupant polítiques de joventut força concretes des de 
l’àmbit municipal, l’Ajuntament de Sant Cugat va aprovar, el 20 de febrer de 2006, el 
Pla Local de Joventut (PLJ) 2006-07. 
 
 El PLJ és el resultat d’un esforç important del conjunt de l’Ajuntament per 
respondre a les demandes dels i de les joves de la ciutat i reuneix, en un sol 
document, el compromís de desenvolupar polítiques que beneficiïn la joventut de la 
ciutat en diversos sectors de les seves vides (treball, habitatge, salut, oci,...).  
 
 L’experiència del primer PLJ ha estat positiva, a nivell de disseny, 
implementació i resultats. Però, com qualsevol proposta que obre camí, amb el 
temps, és millorable. 
 
 El Pla Local de Joventut 2010-2011 que presentem a continuació neix d’aquest 
primer Pla i recull, en bona mesura, actuacions que van quedar pendents de realitzar i 
d’altres a les que cal donar continuïtat. 
 
 Però aquest Pla no és només una actualització de l’anterior. D’una banda, i 
seguint les indicacions de la Secretaria de Joventut de la Generalitat, s’han reforçat 
diversos aspectes metodològics de l’anterior Pla i, d’altra banda, s’han arbitrat  
mesures concretes que intenten donar resposta a les mancances actualment 
detectades i al context actual de crisi.   
 
 El canvi més important des del punt de vista metodològic és la incorporació 
d’una empresa especialitzada del sector, La Carpa d’Eines, que, en el marc d’un 
contracte vehiculat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, ha desenvolupat una 
diagnosi de la realitat juvenil de la ciutat força detallada, malgrat el marc de crisi 
econòmica vigent que no ha facilitat l’accés a dades actualitzades en diversos àmbits. 
 
 A part de les propostes provinents de l’anterior PLJ i de les propostes de La 
Carpa d’Eines, diversos tècnics provinents de diferents àmbits municipals han 
elaborat o col·laborat en la redacció d’un bon nombre de propostes.  
 
 Però els i les joves de Sant Cugat, que són els veritables protagonistes 
d’aquest Pla, també han fet arribar les seves propostes per diversos mitjans: en un 
fòrum jove, en una reunió específica amb les entitats d’educació en el lleure, i a 
través d’enquestes i de grups de discussió als instituts de secundària de la ciutat.  
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 Finalment, el PLJ 2010-2011 incorpora una llarga llista d’esmenes i propostes 
dels partits polítics amb representació al Ple Municipal.  
 
 La llista d’actuacions que es proposa és important però realista, i neix del 
compromís d’una administració i d’una ciutat amb la seva joventut; una joventut a la 
que se li ofereixen recursos però també se li demana un compromís recíproc i una 
implicació amb la ciutat on viu. 
  
 L’objectiu d’aquest Pla és avançar en l’oferiment dels serveis, programes i 
actuacions necessaris per garantir que els i les joves de la ciutat visquin la seva 
ciutadania amb plenitud.   
 
 És per tot això que es proposa al Ple Municipal l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
 Únic.- APROVAR el Pla Local de Joventut de Sant Cugat del Vallès per al 
període 2010-2011, en els termes que es deriven del document annex a la present 
proposta. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, SRA. SALAT: Avui portem a 
aprovació el Pla Local de Joventut 2010-2011. En primer lloc voldria agrair les 
aportacions i la bona predisposició de tots els Grups municipals vers aquest Pla.  
 
 Aquest Pla és el resultat d’un esforç important del conjunt de l’Ajuntament per 
respondre a les demandes dels i les joves de la ciutat i reuneix en un sol document el 
compromís a desenvolupar polítiques que beneficiïn la joventut de la ciutat en 
diversos sectors de les seves vides.  
 
 L’experiència del primer Pla Local de Joventut de 2005 a 2008 ha estat positiva 
a nivell de disseny, implementació i resultats, però com qualsevol proposta que obre 
camí amb el temps és millorable.  
 
 El Pla que presentem a continuació neix d’aquest primer Pla i recull en bona 
mesura actuacions que van quedar pendents de realitzar i d’altres a les que cal donar 
continuïtat.  
 
 Però aquest Pla no és només una continuació o actualització de l’anterior sinó 
que d’una banda i seguint les indicacions de la Secretaria de Joventut de la 
Generalitat s’han reforçat diversos aspectes metodològics respecte l’anterior Pla i 
d’altra banda s’han arbitrat mesures concretes que intenten donar resposta a les 
mancances actualment detectades i al context actual de crisi. 
 
 I aquest context que patim, no ens ha marcat només una sèrie de dificultats 
metodològiques, sinó que, com és fàcil d’imaginar i tots ho sabem, ens ha imposat 
una sèrie de limitacions econòmiques i de prioritats d’actuació. 
 
 En aquesta línia vull esmentar i agrair especialment l’esforç que ha fet tothom 
per presentar unes propostes adaptades a aquestes limitacions. 
 
 El canvi més important des del punt de vista metodològic que incorpora aquest 
Pla és la incorporació d’una empresa especialitzada en el sector de la joventut 
anomenada La Carpa d’Eines, que, en el marc d’un contracte vehiculat pel Consell 
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Comarcal ha desenvolupat una diagnosi de la realitat juvenil de la nostra ciutat molt 
detallada i exhaustiva. 
 
 Els i les joves de Sant Cugat, són els veritables protagonistes d’aquest Pla. 
Durant el procés d’elaboració de propostes s’han creat espais de debat i participació 
on han fet arribar les seves propostes. 
 
 A través dels fòrums, enquestes i grups de discussió realitzats, més de 270 
joves han pogut fer les seves aportacions a aquest Pla. Ara en una nova etapa, 
haurem d’avaluar i fer conjuntament amb ells el seguiment del Pla. 
 
 A banda de les propostes provinents de l’anterior Pla Local de Joventut i les 
propostes de La Carpa d’Eines, tècnics de diferents àmbits municipals han elaborat 
propostes atenent a les demandes dels joves. 
 
 Finalment s’han  incorporat de molt bon grat les esmenes i propostes dels 
partits polítics i de les seves seccions juvenils. 
 
 Les actuacions recollides al Pla són importants però sobre tot són realistes i, 
més enllà de la discussió sobre si ens calen polítiques integrals, afirmatives o 
d’emancipació, el Pla Local de Joventut 2010-2011 neix del compromís d’una 
Administració i d’una ciutat amb la seva joventut...una joventut a la que se li ofereixen 
recursos, però a qui també se li demana un compromís recíproc i una implicació a la 
ciutat on viu. 
 
 L’objectiu d’aquest Pla és avançar en l’oferiment dels serveis, programes i 
actuacions necessaris per garantir que els joves de la ciutat visquin la seva ciutadania 
amb plenitud. 
 
 Del Pla en podem destacar aspectes com: 
 
− Actuacions en matèria d’educació del lleure a partir de les propostes de la 

Coordinadora Entitats d’Educació en el lleure. 
− Actuacions per ampliar l’oferta d’estudis a la ciutat 
− Actuacions en matèria de cultura i joventut com la sala de concerts 
− Actuacions que intenten fer front al moment de crisi actual en matèria de treball i 

d’educació 
− Potenciació dels recursos de Joventuts per treballar al territori com és l’ampliació 

de serveis CJTB, Espais Joves i SIJ) 
− El compromís de treballar la participació, tant a nivell d’actuacions concretes, com 

de marc general 
− El desenvolupament d’estratègies comunicatives per superar el gap actual amb la 

joventut de la ciutat 
− I actuacions per a la conciliació entre les activitats culturals i el descans dels veïns, 

entre moltes altres accions 
 
 No voldria acabar la meva intervenció sense agrair a tothom qui ha col·laborat 
en l’elaboració d’aquest PLJ 2010-2011: 
 
− Al personal de La Carpa d’Eines 
− Als tècnics i a les tècniques de l’Ajuntament, especialment al Manel Turon, pel 

temps i professionalitat que han dedicat i perquè han fet que aquest Pla sigui 
realista i assumible ... però alhora adequat a les necessitats i demandes dels joves. 

− Als partits polítics amb representació al Ple i les seccions juvenils. 
− Joves d’Esquerra Verda. 
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− Unió de Joves. 
− Joventuts Nacionalistes de Catalunya. 
− JSC. 
− Noves Generacions. 
− JERC. 
 
 Tots aquests han aportat esmenes i idees valuoses al document i, sobretot, 
voldria agrair als i a les joves que s’han implicat i que, de forma voluntària, ens han fet 
arribar les seves propostes a través del Fòrum Jove, de les enquestes i grups de 
discussió i de les reunions específiques que hem tingut entorn del PLJ. 
 
 Sense la feina de totes aquestes persones no tindríem aquest Pla. Moltes 
gràcies. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Permeti’m que iniciï la meva intervenció felicitant a la Sra. Salat per la manera que ha 
liderat el projecte del Pla Local de Joventut. Un procés llarg de feina i que finalment 
avui veurà la seva llum. Creiem que tenim davant nostre un Pla realista, un Pla que 
sorgeix del consens a partir d’un procés participatiu on tothom que ha volgut ha dit la 
seva. Sabem que l’ambient de treball ha estat molt favorable al consens al qual s’ha 
arribat. Amb l’aprovació d’aquest Pla apostem per donar veu a un sector que és el 
futur de la nostra ciutat que són els joves. No voldria acabar la meva intervenció 
sense agrair la tasca realitzada pels diferents tècnics municipals així com els 
representants de les entitats juvenils de la nostra ciutat i especialment els 
representants de Noves Generacions, l’Ariadna Hernández, la Laia Aubareda i 
l’Ezequiel Pérez Villòria. Moltes gràcies. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Realment ha 
estat un procés llarg. Bé, primer de tot desvetllem d’entrada el nostre vot, anuncio que 
Esquerra Republicana de Catalunya no donarà suport a aquest Pla Local de Joventut 
després d’una reflexió conjunta com ja varem anunciar en la Comissió Informativa 
darrera que faríem una reflexió conjunta les Joventuts d’Esquerra Republicana que 
felicito la seva feina feta durant tot aquest procés i com conjuntament amb el nostre 
Grup municipal han fet totes les esmenes i propostes. Una valoració que hem volgut 
fer global, no només en aquest document sinó en el procés i en el moment en que es 
troba en aquests moments la joventut a Sant Cugat i les polítiques de joventut. 
 
 També sí que volem fer palesa la feina feta tant per Carpa d’Eines com pels 
tècnics municipals i de la mateixa manera que varem fer quan ens posicionàvem 
d’una manera crítica en el Pla d’Equipaments no és mai en detriment de la feina 
tècnica sinó que és discrepància pel que és la direcció política dels diferents àmbits. 
 
 No voldria per fer aquesta reflexió global deixar de posar en context la votació 
d’avui. Recordem que l’anterior Pla Local de Joventut tenia vigència pel període 2005-
2007. Una vegada vençut aquest termini la regidoria de Joventut ja en mans de CiU 
tenia l’obligació d’obrir un nou procés participatiu per a assolir un nou Pla. L’any 2008, 
però, la regidoria encara no havia obert diàleg amb els joves i va prorrogar l’anterior 
Pla. Al mes de febrer del mateix any 2008, davant els símptomes d’immobilisme, 
ERC, a instàncies de les JERC, va presentar una moció en la que demanàvem que 
s’iniciés d’una vegada per totes el procés participatiu que ens havia de dotar d’un nou 
Pla. Aquesta moció va rebre el suport de tothom, va tenir un caire institucional, però la 
condició de CiU per recolzar-la va ser no autoexigir-se els 2 mesos que nosaltres 
posàvem de termini per començar la feina. Se’ns va dir que ja hi hauria temps, que 
nosaltres ja sabem quan començarem, com ens ho farem, etc, però el resultat és que 
han passat 2 anys. 
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 També voldria fer dos comentaris tècnics previs: Primer, lamentem la manca de 
compromís que podem trobar en algunes de les propostes que nosaltres hem 
realitzat i d’altres que apareixen en el Pla com massa vegades: estudiar, avaluar o 
mantenir i difondre, etc. i poques vegades crear. En qualsevol cas, esperem que en 
els terminis que es fixa al Pla ens presentin per escrit aquests estudis solvents sobre 
tot allò que diuen que estudiaran. I dos, hem constatat que en allò en que sí que es 
millorava respecte a l’anterior Pla i que els reconeixem que és tota la feina 
d’indicadors d’avaluació, la fitxa d’execució de cadascuna de les propostes per 
calendari en aquests moments  no ho podem estar discutint en aquests moments no 
està inclòs en el Pla que avui portem a votació. 
  
 I per què votem que NO? En primer lloc perquè després de gairebé 3 anys de 
mandat, la regidoria de Joventut suspèn en eficàcia i sobretot en credibilitat. Si 
valorem globalment la seva escassa acció política i si tenim en compte que 
l’incompliment d’acords i de mocions per part de l’Àmbit és una constant, ens costa 
molt creure ara que el Pla Local, encara que sigui de mínims, serà executat 
diligentment. 
 
 En segon lloc, votem que NO per la poca qualitat del procés participatiu que 
ens ha portat fins avui. No ja pel retràs flagrant sinó per com s’han fet les coses. Amb 
una escassa participació, pràcticament al marge de les entitats i amb total incapacitat 
d’arribar als joves no associats. Més enllà de la tasca que ha desenvolupat l’empresa 
que ha tutelat el procés, no ha existit voluntat ni capacitat política per arribar als joves 
i implicar-los. No només això sinó que la poca participació que hi ha hagut no ha 
tingut retorn. No hi ha hagut comissió de seguiment ni debat profund de les 
propostes. Sra. Salat, les poques entitats que han participat del Pla Local de Joventut 
saben quin grau d’acceptació han tingut les seves propostes? Saben que avui es vota 
i s’aprova el Pla? I després d’haver tingut tot el temps del món i de mesos de retràs 
creu que és de rebut que ens enviï avui a les 16:10 h. el document final? 
 
 En tercer lloc votem que NO perquè aquest és un Pla Jove de mínims, poc 
valent i que segueix enrocat en les seves postures conservadores. No es dóna 
solució a tot allò que és precisament el que més reclamen els joves, tal i com indica la 
diagnosi que vostès mateixos van encarregar. El seu Pla Local no solucionarà  la 
demanda d’ocupació cívica de l’espai públic ja sigui per practicar-hi esports urbans, 
per desenvolupar activitats culturals, de lleure i d’oci, o per expressar-se 
artísticament. En el Pla només parlen d’activitats de “baixa intensitat”. Un concepte 
amb el que exactament no sé a què es refereixen. Potser a que fins i tot els petons en 
públic hauran de ser a la galta, abans de les 11 de la nit i entre un noi i una noia. No 
ho sé, ja ens ho explicarà. 
 
 En quart lloc votem que NO ja que, en la seva línia, el seu Pla no recull acords 
presos per aquest Ple Municipal: no hi ha cap referència a la cultura popular i 
tradicional o als joves amb altes capacitats intel·lectuals, activitats de lleure a la via 
pública i només es recullen parcialment els compromisos sobre les aules d’estudi 
(Final Curs de 2008-09). 
 
 En definitiva, les formes i el fons d’aquest Pla Local són un claríssim símptoma 
de com girem l’esquena a una part de la realitat santcugatenca. Aquest cap de 
setmana hem pogut viure com el malestar del problema de l’ocupació de la via 
pública es feia ben palès.  
 
 A vegades pensem que l’acció política de l’equip de govern passa directament 
dels nenes o del pares de nens i nenes a la gent gran, saltant-se aquest perfil jove de 
la població i segurament perquè els joves poden considerar que no són rendibles 
electoralment.  
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 Sí que continuarem treballant presentant propostes, vetllant per l’acompliment 
de les propostes que han estat aprovades en aquest Ple sobre totes aquelles que han 
estat aprovades a instància d’ERC i a proposta moltíssimes d’elles, com ja saben de 
les JERC a les quals els hi torno a agrair el seu esforç. 
  
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: El Sr. 
Ramon ha exposat tota la sèrie de mancances del Pla, però jo aniré una miqueta més 
enllà, el problema que tinc amb el Pla de Joventut que ha impulsat la regidora Sra. 
Salat és el model, malgrat que ens ha donat l’oportunitat d’esmenar, de fer 
aportacions, d’enriquir el text i millorar-lo, malgrat això, el model no és exactament el 
nostre i probablement nosaltres no ho haguéssim fet així, l’aposta d’Iniciativa hagués 
estat fer un Pla a quatre anys, com és el model que té reconegut la Secretaria 
General de Joventut de Catalunya, un model més participat, jo crec que hi ha hagut 
alguna deficiència, tot i ser participat pels joves i les joves de la ciutat, o potser tenim 
un jovent que se’ls ha d’animar i se’ls hi ha d’insistir moltíssim, però clar amb una 
setmana de diferència convocar un fòrum jove, potser s’hauria d’haver convocat molt 
abans i animar la participació d’aquests joves a l’elaboració d’aquest Pla de Joventut. 
S’han iniciat passos metodològics interessants com la participació als instituts, donar 
la paraula a les classes, als joves que han treballat als instituts, crec que és una 
manera bona de treballar. Si Mahoma no va a la muntanya, la muntanya va a 
Mahoma. També vull reconèixer la labor dels tècnics, tant de l’Ajuntament com de la 
Carpa d’Eines, el bon ambient que malgrat les diferències de propostes i polítiques 
com per exemple a l’última Comissió Informativa on sí que es van manifestar moltes 
divergències i qüestions de model, ara em ve al cap el tema del skate, els grafits i la 
cultura urbana que sé positivament que finalment sí que la Sra. Salat ha aconseguit 
un espai per habilitar grafitis i ens hem de felicitar per això, però en qualsevol cas el 
Pla Local de Joventut ha de ser una qüestió participada, consensuada, avaluada i 
treballada pels joves, en aquest cas crec que no s’ha donat, en l’últim moment del 
procés si que s’ha obert molt els partits polítics, això s’ha de reconèixer i hem enriquit 
el procés tot el que hem pogut, el problema és de model, és sobretot de concepció, 
nosaltres una forma també d’agrair aquesta participació que ens ha donat la regidora, 
nosaltres ens abstindrem en el Pla Local de Joventut. 
  
 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: No deixa de 
ser paradoxal que el regidor més gran del Consistori parli sobre temes de joventut, 
per tant Sr. Ramon els que tenim més de 50 anys celebrem també i tenim l’esperit 
jove i sobretot els socialistes tenim aquest esperit jove.  
 
 El nostre Grup s’abstindrà, però abans vull agrair als membres de les Joventuts 
Socialistes la feina i l’assessorament al nostre grup municipal, perquè hem estat 
escrupolosos en un tema que els afecta d’una manera directa i que han posat tot 
l’interès que requeria aquest Pla de Joventut. Deixeu-me també reconèixer la tasca i 
l’esforç dels responsables tècnics d’aquest Ajuntament i a totes les entitats i persones 
que han donat criteri i esforç. Nosaltres els representants polítics tenim l’obligació i 
hem de donar credibilitat i confiança en tots els Plans que es proposen al Ple i que els 
presenten l’equip de govern de majoria absoluta i per tant partint de l’experiència i 
credibilitat de l’anterior Pla de Joventut el qual va néixer amb moltes ganes i que el 
vam votar tots i que es va acabar incomplint en part i que en aquest moment no tenim 
feta una avaluació dels seus resultats, ni els costos, ni el balanç, ni la incidència dels 
mateixos en la nostra població. 
 
 Tenim seriosos dubtes en la seva posta en escena. També voldríem remarcar 
que un Pla d’aquestes característiques hauria d’anar acompanyat d’una memòria 
econòmica per donar compromís de que ens el creiem i que som capaços d’aportar 
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pressupost, cosa que com està el tema econòmic hauríem de fer mans i manegues 
per dotar-lo de recursos i complir-lo. 
 
 Per tant al nostre parer és que aquest Pla no serà viable si no hi ha un 
compromís econòmic per portar-lo a la pràctica i davant del dubte i experiència, i per 
respecte a l’esforç de persones que han posat il·lusió i empenta, no volem ser 
còmplices d’un altre Pla que ens dugui a una nova i repetida frustració.  
 
 Creiem que el Pla pot néixer coix i no voldríem, al final com sempre passa, ser 
la crossa per intentar justificar el que en el seu dia vàrem ser còmplices en la seva 
aprovació, per tant el nostre grup s’abstindrà. 
 
 . REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, SRA. SALAT: És lícit criticar el 
model i el procés seguit per a l’elaboració d’aquest Pla, Però en qualsevol cas és 
l’opció que hem pres, i ho hem fet, per damunt de tot, recomanats pels nostres 
tècnics, perquè com tot, no hi ha res perfecte i el procés de l’anterior PLJ tenia 
aspectes a millorar. Ha estat un procés en el qual han participat els joves i al qual els 
grups politics del Consistori han estat convidats junt amb  les seves seccions juvenils, 
i vull fer especial èmfasi perquè son gran part dels joves més actius que tenim a la 
nostra ciutat i han estat convidats a participar i a fer esmenes gairebé “sine die”,  fins 
al darrer i absolut moment de portar a aprovació aquest Pla, han tingut una dinàmica 
flexible i oberta que hem anat dibuixant, com ens comentava el regidor d’ICV,  amb 
les aportacions durant els darrers mesos dels joves i dels partits polítics, per tal de 
buscar el màxim consens. S’ha prioritzat el criteri tècnic i s’ha inclòs la immensa 
majoria d’actuacions proposades pels grups politics. S’han transaccionat el 100% de 
les propostes d’ICV, PP, PSC i del regidor no adscrit. I transaccionat el 97% de les 
propostes concretes  d’ERC. 
 
 Amb l‘experiència de l’anterior Pla, varem optar per  establir un procés diferent, 
per trencar els dèficits metodològics que arrossegava i que ja al seu dia va preveure i 
anunciar la Secretaria de Joventut de la Generalitat.  
 
 Per aquests motius es va optar per agafar l’empresa especialitzada en el sector 
que ens ha permès disposar d’una diagnosi més exhaustiva que l’anterior i per tant, 
una visió més clara de les necessitats dels joves de la ciutat. 
 
 Un estudi acurat que es va complementar a posteriori perquè no estava previst 
en el moment de crisi en el que ens trobàvem i les dades que teníem oficials no 
teníem clar que fossin del tot vigents, es va incorporar la validació dels tècnics per 
garantir que la informació era la real respecte al territori. A nivell de concreció de 
propostes hem incorporat més actors, els especialistes de la Carpa d’Eines, hem 
donat una implicació més forta dels tècnics, dels joves i dels partits polítics, destacant 
que s’ha tingut molt més en compte les aportacions dels partits polítics en aquesta 
darrera versió del Pla Local de Joventut.  
 
 Aquest procés participatiu contempla el retorn als participants, i als diferents 
espais participatius amb joves s’ha informat de que el retorn està previst en la fase 
d’implementació, així com també es contempla la participació dels joves en el 
seguiment del Pla. 
 
 Destacar que el consens i la voluntat d’incorporar les propostes ha estat la 
màxima prioritat i sense ja més dilació només em resta agrair a tots els partits polítics 
el seu suport, estem molt satisfets de presentar a aprovació d’aquest Pla que 
implementarem amb tota intensitat i il·lusió, que de ben segur es traduirà en la millora 
de serveis adreçades als joves de la nostra ciutat. 
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 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: És arriscat a 
vegades donar xifres perquè el 97% que vostè comenta és molt difícil de valorar 
perquè molts problemes o conflictes venen per un model o per una concepció i 
després també per aquestes quatre mocions, sobretot tres, que no són recollides i 
una en part que creiem que és greu pel fet que són mocions aprovades pel Ple 
Municipal i a més a més per unanimitat, per tant jo no m’arriscaria a donar aquestes 
xifres perquè realment va molt més enllà d’un nombre exacte d’esmenes sinó és més 
un model, una concepció i sobretot que ens hem deixat de banda acords que havia 
pres el Plenari. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo només 
volia dir un dels meus “leit-motiv” en tot aquest tema, el Sr. Ramon i l’Àlvar ho saben i 
l’Esther Salat també, que és que com a ciutat tenim un repte i el repte és que a nivell 
de joventut el jovent  s’organitzi totes les entitats i creïn un Consell Local de Joventut. 
Jo crec que d’aquesta manera aquest Consell participat amb totes les entitats del 
municipi seria molt més fàcil de canalitzar la participació d’aquestes entitats. Com a 
ciutat tenim aquest repte i la societat civil en aquest cas jo crec que s’ha d’animar i 
crear aquest Consell de Joventut.  
 
 . REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, SRA. SALAT: No parlarem de tants 
per cents de les propostes transaccionals  amb ERC, sí ho farem de la resta de partits 
polítics que ha estat del 100%. Coincideixo plenament i és un dels treballs més llargs i 
intensos que hem tingut amb el regidor d’Iniciativa sobre la necessitat de que aquesta 
ciutat tingui un Consell de Joves i per acabar dir que tenim per davant un Pla amb 
152 actuacions a les que hem de donar compliment i que han de donar resposta a les 
necessitats dels joves de la ciutat i que treballarem perquè siguin una realitat i un cop 
més moltes gràcies a tots. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     16 (CiU, PP i Sr. Vàzquez-Dodero) 
Vots en contra:   2 (ERC) 
Abstencions:      6 (PSC i ICV-EUiA) 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 23.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Demano als senyors regidors i senyores 
regidores que en vulguin fer ús que ho manifestin en aquest moment. No hi ha cap 
petició de paraula, per tant abans d’aixecar la sessió quedaven unes qüestions 
pendents de resoldre o de respondre de l’anterior Ple que va plantejar el Sr. 
Villaseñor, de fet n’hi ha una que ja li va respondre el Sr. Martorell en Comissió 
Informativa i només queda l’altra qüestió que respondrà la Sra. Conesa, que entenc 
que era relativa als Plans Especials de Millora Urbana. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: 
 
PLANS ESPECIALS DE MILLORA URBANA: El Sr. Villaseñor concretament 
preguntava si l’Ajuntament de Sant Cugat contribuiria als Plans Especials de Millora 
Urbana. Bé, com vostè sap, o entenc que es referia als costos d’urbanització en el 
cas d’aprovació d’una figura urbanística com és un Pla Especial de Millora Urbana i 
vostè sap perfectament que està regulat a l’article 46 de la Llei d’Urbanisme que 
antigament efectivament els ajuntaments col·laboraven en els Plans de Millora 
Urbana pagant la part proporcional al 10% d’aprofitament mig en quant a costos 
d’urbanització. Actualment la llei eximeix als ajuntaments de pagar aquests costos 
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d’urbanització pel que fa al 10% d’aprofitament mig, però evidentment l’Ajuntament si 
és propietari dins el sector, per tant propietari d’una finca, ha de pagar, no pel 10% 
d’aprofitament mig, però si és propietari d’una finca sí. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: No hi 
entrarem gaire per respecte als veïns, en qualsevol cas la nostra pregunta venia en 
relació a la intervenció que es va realitzar per part de l’equip de govern censurant a 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix o així ho varem entendre en 
referència als costos d’urbanització de Can Montmany. Gràcies. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 23,24 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


