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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 i sis minuts del dia quinze 
de març 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 
15 DE FEBRER (ORDINÀRIA) I 26 DE FEBRER (EXTRAORDINÀRIA) DE 2010. 
 

- APROVAR per assentiment dels 24 membres electius presents els 
esborranys de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 15 de febrer 
(ordinària) i 26 de febrer (extraordinària) 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 
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una declaració institucional referida a les dones treballadores i que substitueix els 
punts 2 i 3 de l’ordre del dia. 
 
 I.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PEL DIA INTERNACIONAL DE LES 
DONES TREBALLADORES PER UN NOU MODEL ECONÒMIC MÉS EQUITATIU. 
 
 El dia 8 de març commemorem el Dia Internacional de les dones treballadores. 
I aquest any ho fem d’una manera especial: per una banda recordem que fa 100 anys 
Clara Zetkin va llançar la proposta d’aquesta celebració amb l’objectiu de promoure el 
sufragi universal femení, la pau i la llibertat, i per altre celebrem els 10 anys d’un 
servei municipal que ha ajudat cents de dones a Sant Cugat en situacions de 
vulneració: DonaInformació. 
 
 Malgrat viure una crisi centrada en els sectors de la indústria, la construcció i 
les finances, majoritàriament masculins, en el nostre país, a dia d’avui, hi ha 
2.400.000 dones ocupades menys que homes; la taxa d’activitat femenina és 17 
punts inferior i la taxa d’atur és també més alta per les dones que pels homes. A més, 
en termes qualitatius la desigualtat laboral s’eixampla, ja que les dones acumulen 
més contractació parcial i més contractació temporal i alhora existeix una flagrant 
discriminació salarial. A Catalunya, l’any 2008, el risc de caure en la pobresa era per 
a les dones d’un 18%, i per als homes d’un 15% (després de les transferències 
socials). Per tant, si bé aquesta crisi perjudica els sectors ocupats majoritàriament per 
homes, la realitat és que tenim un mercat laboral que perjudica les dones.  
 
 Atès que un sistema de serveis de benestar insuficient deixa la cura en  mans 
de les famílies i això, en la majoria dels casos, significa en mans de les dones. El 
nostre país es troba a la cua d’Europa pel que fa a despesa pública en serveis de 
benestar. Això és visible, per exemple, en el personal que treballa al sector públic 
(Espanya 14,6% - UK 20,2% - Suècia 34,4%); i és especialment visible en el personal 
dedicat a la cura de les persones, que és la base del benestar. Reconeixem però, que 
la Llei de Dependència està sent un primer pas endavant molt important. 
 
 Atès que l’oportunitat del moment present és la de provocar un gir cap al 
benestar quotidià com a font de riquesa econòmica i de sostenibilitat ambiental i 
social. Avançar cap a una economia més eficient econòmica i ecològicament i 
inclusiva socialment.  
 
 Atès que les empreses mediambientals i tota l’economia reconvertida cap a un 
nou model verd, com a empreses de futur, no poden reproduir la desigualtat de 
gènere present en la vella economia productiva. Avui ja es pronostica que la majoria 
de treballs verds sorgiran en el camp de la construcció, la indústria i l’enginyeria on la 
representació femenina és significativament baixa. Cal treballar perquè el nou model 
econòmic sigui un model millor pel que fa a l’equitat, en cas contrari, l’economia verda 
exclourà les dones tal i com ja està passant avui. 
 
 Atès que cal posar la cura de les persones en un lloc central del nou model 
econòmic. A la vegada, aquest és un sector fortament feminitzat, tant a l’economia 
formal com a la submergida i a la no monetaritzada. 
 
 Atès que és responsabilitat de l’Administració Pública garantir la igualtat 
d’oportunitats de la seva ciutadania. Això implica crear mecanismes correctors de les 
desigualtats estructurals i culturals. De la mateixa manera, és tasca de l’Administració 
garantir l’accés de tothom a les eines bàsiques de funcionament, com és avui la 
tecnologia. 
 
 El Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès acorda: 
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 1r.- Que en un context de crisi econòmica i financera mundial, que afecta 
especialment les dones, és molt important seguir treballant per la igualtat de dones i 
homes, reivindicant la seva presència en tots els espais. 
 
• Cal avançar cap a una economia  suficient i socialment inclusiva. 
 
• Cal treballar perquè el nou model econòmic sigui un model millor pel que fa  a 

l’equitat, en cas contrari, sectors emergents de l’economia (com l’economia verda) 
exclourà les dones tal i com ja esta passant avui. 

 
• Cal també adoptar mesures positives per tal d’afavorir l’accés de la dona a un lloc 

de treball, la no discriminació salarial i un salari just 
 
• Cal també prendre mesures concretes encaminades a la conciliació del temps del 

treball, familiar, personal i d’oci. 
 
• Cal treballar per l’eliminació de la bretxa digital que limita les dones a la informació 

i la participació social. 
 
• Instar a que la reconversió de sectors tradicionals - com la construcció o 

l’automòbil - inclogui com a objectiu estratègic la feminització d’aquests llocs de 
treball  

 
• Demanar que en les apostes per la formació especialitzada es potenciï la 

presència de dones. 
 
• Que, a més, existeixi una política de quotes reservades a la formació que combatin 

la segregació horitzontal (quotes femenines en sectors masculinitzats i a l’inrevés). 
 
• Potenciar l’autoocupació femenina en les polítiques de promoció econòmica 

mitjançant microcrèdits per a dones emprenedores. En el mateix sentit, el sector 
públic pot jugar un paper d’aval d’aquests negocis davant la banca privada.  

 
• Fer una crida a la resta administracions públiques perquè garanteixin 

condicions laborals i salarials dignes de les persones dedicades a la cura, i 
que faran aflorar l’economia submergida, que manté moltes dones sota el llindar de 
la pobresa, sense drets laborals i fora dels circuits de l’Estat del Benestar.  

 
• Treballar perquè el Pla de Mobilitat Local segueixi garantint una mobilitat sostenible 

i un sistema de transport igualitari i sense exclusions. 
 
 2.- Proposar la convocatòria anual d’un concurs de cartells amb motiu de la 
commemoració del Dia Internacional de les Dones. 
 
• Que la publicitat institucional del Dia Internacional de les Dones de cada any tingui 

com a base el cartell guanyador. 
 
• Que l'Ajuntament de Sant Cugat compti amb la col·laboració de L'Escola d’Art i 

Disseny de Sant Cugat i/o altres centres per l'organització d'aquest concurs, 
establint les bases del concurs i del jurat. 

 
• Que aquest concurs es realitzi, per primer cop, abans del mes de febrer de 2011 

per poder servir per la publicitat institucional del Dia Internacional de les Dones del 
2011. 
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TORN DE PRESENTACIÓ 

 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: ... 
companys dels altres grups que van fer aquestes dues mocions que han donat lloc a 
una Declaració, agraeixo la generositat de tothom perquè també els altres grups han 
fet que això pogués ser una Declaració Institucional. 
 
 (La regidora Sra. Gorina dóna lectura a l’anterior declaració institucional). 
 
 II.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER TAL D’AFAVORIR LA VISIÓ DE 
LES DONES EN EL FÒRUM SANT CUGAT TRIBUNA. 
 
 El fòrum Sant Cugat Tribuna és una iniciativa municipal que té en l’actualitat 
molta transcendència en la política de promoció econòmica i empresarial de la ciutat. 
Una iniciativa que ha posat de manifest la importància que tenen les relacions entre 
els diferents actors del territori per tal de tractar de dinamitzar un entorn pròsper i 
competitiu on es puguin desenvolupar sinèrgies de valor entre les empreses, el sector 
econòmic en general, el món del coneixement, la recerca i l’administració pública. 
 
 Com a plataforma de promoció econòmica i empresarial de la ciutat té entre els 
objectius compartits pel conjunt de forces polítiques representades en el Consistori: 
 
• Eixamplar les relacions amb els agents econòmics de la ciutat i, particularment el 

diàleg i la cooperació entre la iniciativa pública i la privada.  
• Possibilitar el debat, la reflexió i la formació en un sentit plural ampli sobre aquelles 

qüestions que afecten a l’entorn econòmic. 
• Ser punt de trobada entre les empreses i ser un espai facilitador de relacions entre 

elles. 
• Esdevenir observatori privilegiat de la realitat econòmica i social de la ciutat i 

afavorir el nostre posicionament com a ciutat.  
 
 Sant Cugat Tribuna va iniciar la seva activitat el 23 d’octubre de 2003. Des de 
llavors i a data d’avui han passat per la tribuna d’oradors 29 personalitats de primer 
nivell que s’han pogut expressar amb tota llibertat i donar la seva visió. Aquest any 
2010 se celebrarà el seu 7è aniversari i per tant pensem, temps suficient perquè des 
d’una perspectiva municipal i pública en puguem fer una valoració de la seva activitat 
tot tractant de millorar allò que es pugui millorar. 
 
 En una data assenyalada com és el 8 de març, Dia de la dona treballadora, i en 
un context de crisi econòmica com el que ens trobem pensem que ens hauria de fer 
pensar i actuar el fet que sols 2 dels i de les 29 ponents hagin estat dones.  
 
 Hem d’entendre com una bona oportunitat que no hauríem de desaprofitar, el 
fet que la sortida de la crisi es faci sobre la base de nous valors i especialment 
comptant amb la visió de les dones sobre la realitat política, social i econòmica. 
 
 Per tot això es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords: 
 
 Primer.- Afavorir la presència de ponents femenines en la programació del 
Santcugatribuna. 
 
 Segon.- Dedicar una junta de portaveus a fer una lectura crítica i constructiva 
de l’activitat de Sant Cugat Tribuna amb l’ànim d’eixamplar les visions i aportacions 
plurals que es poden donar des dels diferents agents socials.  
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 (El regidor Sr. Àlvar Roda dóna lectura a l’anterior declaració 
institucional). 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
 4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, AMB ESMENES DE CiU, PER 
TAL DE NORMALITZAR LA LLENGUA I EL CINEMA CATALÀ A SANT CUGAT. 
 
 ATÈS que la Llei del Cinema de Catalunya, en fase de tramitació 
parlamentària, equilibra l'oferta de cinema en català i repara una injustícia històrica, 
fruit d'una dictadura, equiparant-la a la nostra realitat sociocultural, preveu, entre 
d’altres coses, que el 50% de les pel·lícules doblades ho han de ser en català. 
 
 ATÈS que actualment només el 3% de les pel·lícules doblades al cinema ho 
són en català enfront del 97% en castellà i que aquesta desproporció no respon ni a 
la realitat social de Catalunya ni a la de Sant Cugat. 
 
 ATÈS que el consens que la Llei del Cinema aplega entre la majoria de grups 
polítics representa, sense cap mena de dubte, un dels avenços nacionals més 
importants des de que es va reinstaurar la democràcia. 
 
 ATÈS que a Sant Cugat CINESA té un contracte amb l’Ajuntament per a 
l’explotació de sales de cinemes al Centre Cultural i que aquest fa possible el cicle de 
cinema d’autor dels dijous (que es ve desenvolupant amb èxit des de l’any 2004). 
 
 ATÈS que el cicle de cinema d’autor de Sant Cugat només projecta, de 
mitjana, una pel·lícula al trimestre de versió original catalana. 
 
 ATÈS que el contracte amb CINESA dóna marge a l’Ajuntament per proposar 
noves iniciatives. 
 
 ATÈS que les noves tecnologies aplicades a les sales de projecció faciliten la 
subtitulació així com el doblatge en català. 
 
 ATÈS que l'aplicació de la Llei, per jerarquia normativa, condicionarà tots els 
contractes vigents, com el que lliga a CINESA amb l'Ajuntament de Sant Cugat. 
 
 Per tot això, el Grup Municipal d’ERC proposa que aquest Ple Municipal 
acordi: 
 
 PRIMER,  fer palès el suport ferm i incondicional d'aquest consistori a favor de 
la Llei del Cinema de Catalunya, actualment en procés de tramitació. 
 
 SEGON,  vigilar i tenir cura que, una vegada desplegada, la Llei s'apliqui en 
tots els seus termes dins l'àmbit local de Sant Cugat del Vallès. 
 
 TERCER, instar a la programació d’una pel·lícula en versió original catalana al 
cicle de cinema d’autor almenys una vegada al mes. 
 
 QUART, instar a programar les pel·lícules del cicle de cinema d’autor 
subtitulades almenys un 50% en català. 
 
 CINQUÈ, programar un cicle de cinema infantil i familiar en català en horari 
matinal de cap de setmana. 
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 SISÈ, avaluar i instar a CINESA a adaptar-se a les noves tecnologies de 
projecció. 
 
 SETÈ, dur a terme una avaluació de l’estat de l’execució dels acords de la 
present moció en el termini d’un any. 
 
 VUITÈ, introduir en les bases del proper concurs de concessió de les sales de 
cinema clàusules que garanteixin l'exhibició de cinema català així com el doblatge i la 
subtitulació en llengua catalana. 
 
 NOVÈ, traslladar aquests acords a CINESA Sant Cugat, a la Conselleria de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, a les delegacions 
locals d’Òmnium Cultural i de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) i 
als grups polítics del Parlament de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Aquesta 
moció parteix de l’actual realitat en les sales de cinema del nostre país on la llengua 
catalana està en una descarada i absoluta minoria, podríem dir que menystinguda i 
menyspreada, pels exhibidors de cinema del nostre país. Parteix de la voluntat que té 
el Govern de Catalunya en aquests moments d’iniciar el procés i tramitar la Llei del 
cinema que vetllarà per començar a normalitzar la presència de la nostra llengua en 
els cinemes del nostre país, arribant al 50% del doblatge i la subtitulació, donant 
suport i visualització a la producció pròpia i també a la indústria cinematogràfica del 
nostre país. Actualment Sant Cugat compta amb una de les seves sales de cinema 
dins d’un espai municipal com és el Centre Cultural, unes sales que es gestionen per 
part de l’empresa Cinesa amb concessió administrativa i que per tant l’Ajuntament de 
Sant Cugat hi té alguna cosa a dir. La moció també es fa ressò de que fruit d’aquest 
contracte amb Cinesa l’Ajuntament ha pogut desenvolupar amb èxit des de l’any 2004 
el cicle Cinema d’Autor, un cicle però que només exhibeix pel·lícules de producció 
pròpia de mitjana una per trimestre, per tant el que vol aquesta moció és que Sant 
Cugat comenci a caminar per la normalització del cinema català i del cinema en 
català, amb el doblatge i amb la subtitulació, també un remei que hi vol posar la Llei 
és treballar més les versions originals subtitulades això sí, al català. Per tant per 
normalitzar aquesta situació, per permetre que els santcugatencs i santcugatenques 
puguin veure pel·lícules produïdes a Catalunya i poder veure pel·lícules doblades i 
subtitulades al català proposem una sèrie de mesures, en primer lloc proposar que el 
cicle Cinema d’autor exhibeixi com a mínim un cop al mes una pel·lícula en versió 
original catalana, per tant realitzada a Catalunya, també instar que part de les 
pel·lícules del cinema d’autor, el 50% de les pel·lícules del cinema d’autor que com 
hem dit són en versió original subtitulada doncs siguin subtitulades al català, el 50%, 
fins ara és el 0, per tant serà un gran avenç; també que dins de l’espai que ens 
permet el contracte amb Cinesa fora dels horaris que ells acostumen a tenir com 
horari comercial puguem iniciar activitats noves, programar un cicle de cinema 
familiar i infantil en català, en horari de caps de setmana al matí, i també instar a 
l’empresa Cinesa que adapti les seves sales avaluant en quin estat es troben i que 
les adapti a les noves tecnologies de projecció que facilitaran i permetran el que és el 
doblatge i la subtitulació en llengua catalana. També hem incorporat un acord perquè 
d’aquí a un any es dugui a terme una avaluació de com està executant-se aquests 
acords, quina ha estat l’acceptació per part de Cinesa, i també per saber com ha 
millorat el cicle de Cinema d’Autor. A més a més aquesta moció també vol fer valdre 
la força que tindrà l’Ajuntament d’aquí a tres anys quan aquest conveni arribi al seu 
possible fi, on l’Ajuntament podrà denunciar-lo o podrà renovar-lo, per tant fer força 
en aquest moment perquè Cinesa incorpori, o la gestora que vingui a gestionar els 
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cinemes de Sant Cugat, el respecte i el compromís cap a l’exhibició del cinema 
produït a Catalunya i amb el doblatge i la subtitulació amb llengua catalana. 
 
 Aquesta moció ha rebut suport oral de la majoria de grups d’aquest Ple, també 
ha rebut una sèrie d’esmenes del Govern municipal que hem incorporat i que agraïm 
l’entesa amb el tinent d’alcalde Xavier Escura perquè aquesta moció arribi a bon port i 
avui es pugui aprovar i la moció no deixa de ser un clam gairebé unànime de suport a 
la futura Llei del cinema, actualment en tramitació, i també una denuncia gairebé 
unànime al menyspreu que ha tingut la llengua catalana a les sales d’exhibició del 
nostre país fins a dia d’avui, per tant una moció que pretén començar a avançar-nos a 
la Llei, garantir el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat de defensa del cinema 
que fet a Catalunya i en llengua catalana i també instar a la gestora dels cinemes de 
Sant Cugat del Centre Cultural, que són de propietat municipal, a començar a 
respectar i exhibir el nostre cinema. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT, 
SR. ESCURA: Sr. Toni Ramon, ens ha costat però al final hem arribat a un acord 
satisfactori, vostè sap que en una primera versió jo els hi retreia, així ho interpretava 
jo, que la seva moció semblava ignorar o no copsava la transcendència de la Llei de 
cinema que està impulsant precisament el Conseller Tresserras amb suport de 
Convergència i Unió i altres partits, jo penso que si més no ara queda ben explícit. 
 
 Cal ser conscients que per primera vegada en 30 anys s’està fent un pols molt 
seriós des de la més estricta legalitat a la poderosa indústria del cinema, distribuïdors 
i exhibidors, per rectificar l’injustificable desequilibri de l’oferta de cinema en català. Si 
la Llei en curs s’acaba aplicant, el 10 de febrer va passar el seu primer tràmit al 
Parlament, ho recordo, serà un pas de gegant de la normalització del català en l’àmbit 
del cinema. 
 
 Val la pena recordar aquí que es tracta d'una Llei que, precisament com deia fa 
poc el diputat Josep Mª Balcells, no es tramita per posar restriccions (com es lamenta 
demagògicament la indústria), sinó per garantir llibertats, perquè el que hi ha ara sí 
que són restriccions fàctiques en el mercat que impedeixen de veure cinema en 
català. I no és que no hi hagi demanda com deia el Diputat, és que no hi ha oferta! 
 
 Distribuïdors i exhibidors, amb la mentalitat poruga més de petit botiguer que 
no pas d'empresari, ignoren l'oportunitat de negoci, contrastada i quantificada, que 
representa la Llei, i pateixen per la inseguretat que els genera l'alteració d'un “statu 
quo” fruit d'una dictadura i d'un intent de genocidi cultural.  
 
 El darrer article de l'Oriol Junqueras (eurodiputat d’ERC) a la revista EL 
TEMPS ("La fermesa"): "El projecte de llei del cinema marca un punt d'inflexió en la 
determinació nacional. La Conselleria de Cultura ha tingut prou aplom per a mantenir 
el seu criteri contra l'opinió de les “majors” nord-americanes, que han provat de fer 
descarrilar la normativa amb reunions a Madrid i a Barcelona, i també organitzant una 
vaga de cinemes a Catalunya per provar de capgirar una opinió pública catalana que 
és majoritàriament partidària de poder escollir entre el català i el castellà. En el sector 
cinematogràfic, cal fermesa per a garantir la llibertat. I en caldrà més durant la 
tramitació parlamentària." 
 
 Efectivament, no podem menystenir la força que té la indústria del cinema 
(distribuïdors i exhibidors), amb l'immens poder de les “majors” al darrera. Són 
multinacionals molt grans -tots ho sabem- i implacables, però això sí amb un respecte 
escrupolós a les lleis. Ho hem comprovat precisament arran de la darrera vaga que, 
aquí, i en el cas de CINESA, van desconvocar en recordar-los que el contracte 
d'arrendament municipal no els ho permetia. No seran sensibles a la nostra realitat 
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cultural, però són molt respectuosos amb les lleis. Com la que estem a punt d'aplicar 
al nostre país. 
 
 Vostès, en aquesta moció definitiva, doncs, ens han acceptat atesos i 
propostes (i els ho agraïm) que contextualitzen millor la seva demanda dins del 
context nacional on s'està lliurant, més enllà de les batalles locals, la batalla 
transcendental de debò, la de la Llei que marcarà jerarquia normativa que vincularà 
contractes i concessions arreu del país.  
 
 No podia ser, i permeti'm ara ja la llicència final i metafòrica de com 
interpretava jo la seva moció inicial, no podia ser que en ple desembarcament dels 
aliats a Normandia ens proposessin d'anar amb vostès amb una Zodiac a conquerir, 
per lliure, una població de la costa francesa ...! 
 
 Amb la moció definitiva que hem acordat, amb les Zodiacs que calgui, 
desembarcarem tots junts, i amb moral de victòria, a Normandia. 
  
 Així ho esperem i és per això que votem a favor.  
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Sr. Ramon, no votaré su 
moción porque yo entiendo que algunos de los supuestos y algunos de los acuerdos 
no me gustan y yo entiendo que el mercado es quien debe regularse, desde mi punto 
de vista el mercado en su libertad debe regularse y es él quien debe decidir qué 
porcentaje exhibe o no exhibe en un idioma o en otro. La prueba está en que hay 
algunas versiones originales, con subtítulos o sin ellos, y si no triunfan o si no hay 
más versiones originales será porque no hay demanda de ello. Por ese motivo creo 
que la regulación de un mercado puede llevar a problemas para ese mismo sector y a 
producirle o hacerle entrar en resultados negativos o en pérdidas. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: El 
Partit Popular està en contra d’aquesta llei que va ser aprovada pel Govern de la 
Generalitat i per això ha presentat esmenes a la totalitat. Nosaltres votarem en contra 
d’aquesta moció presentada avui per Esquerra Republicana amb esmenes de 
Convergència i Unió encara que hi ha segons quines qüestions, com pot ser el fet 
que hi hagi més programació infantil en català amb la qual cosa podem estar d’acord, 
però no estem d’acord amb l’esperit total de la moció. Considerem que aquesta Llei 
del cinema en català és una llei que de moment no ha estat consensuada i no s’han 
respectat els grans majoristes de cine, crec que també se’ls ha d’escoltar, i per això la 
nostra presidenta, l’Alícia Sánchez Camacho, en roda de premsa va anunciar que 
presentava esmenes a la totalitat i que quan es debati al Parlament de Catalunya es 
veurà exactament com quedarà la llei. 
 
 Per altra banda considerem que per part del Partit Popular el cinema en català 
no és que estiguem en contra, només faltaria, però crec que com ha dit el meu 
predecessor intervinent, hi ha una cosa que és la llei de l’oferta i la demanda, i que 
són els usuaris del cinema qui volen veure el cinema en un idioma o en un altre, si el 
volen veure subtitulat o no el volen veure subtitulat. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Intervindré molt breument per dos motius, perquè no puc explicar millor la moció de 
com ho ha fet el Toni Ramon, i en segon lloc perquè no puc defensar millor una Llei 
del cinema de com ho ha fet el Sr. Escura, que ho ha fet molt bé i ha donat un suport 
molt explícit i molt potent a aquesta llei. Esperem que el seu grup polític al Parlament 
de Catalunya també li doni el suport definitiu a la Llei del cinema. En tercer lloc 
entenem que el cinema com expressió artística i cultural actual i contemporània, una 
de les més potents que hi ha actualment, creiem que s’ha d’ofertar en la llengua d’un 
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país i en aquest cas a Catalunya és normal que s’oferti primer en català i en segon 
lloc aquell que sigui subtitulat que sigui subtitulat també en català. Per últim molta 
satisfacció de veure que un punt de la moció és potenciar els autors del país, els 
autors catalans, ara hi ha una fornada d’autors de cinema en català molt potent i crec 
que el suport des de l’administració és molt important per tal que puguin desenvolupar 
la seva feina i la seva obra artística. 
 
 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres 
donarem suport a aquesta moció en primer lloc perquè el Sr. Balcells com ha dit el Sr. 
Escura també està en el Parlament intentant portar tota aquesta llei, i fins i tot ell m’ha 
comentat que també era bo que les poblacions fessin les seves mocions per recolzar 
el que més endavant serà la Llei del cinema en català, per tant és bo que nosaltres 
també li donem el recolzament. Els nostres companys de govern a la Generalitat de 
Catalunya ens presenten una moció que per a nosaltres s’avança en el temps i forma 
la Llei del cinema en català que s’està debatent al Parlament de Catalunya. 
 
 El nostre grup donarà suport amb la sana intenció de que s’afavoreixi 
bàsicament l’exhibició en català, com diu la proposta de llei en l’apartat d’exhibició: 
primer, programar cinema preferiblement europeu, en versió original subtitulada; 
segon, programar cinema produït a Catalunya i, tercer, programar cinema 
internacional amb doblatge en català. 
 
 En el cas d’una de les sales de Sant Cugat i que té justificació i aplicació 
aquesta moció, està contemplada en un dels quatre supòsits de la proposta, on diu 
“sales de titularitat pública en règim de concessió”. Tot i que aquesta moció s’aprovi o 
rebutgi, tard o d’hora els exhibidors hauran de fer front a la Llei del cinema en català, 
per tant de moment i previ a l’aprovació del Parlament podem pactar amb els 
exhibidors de Sant Cugat el que s’aprovi aquí en el Ple i sempre també vetllant 
perquè no els hi representi un greu perjudici en el que entenem un canvi d’actitud en 
el mercat de la distribució, ja que en el cas de Cinesa està fent una bona tasca 
d’exhibir pel·lícules d’interès, sobretot en les sessions i dies de cinema d’autor on 
volem reconèixer l’esforç per donar a entendre el valor i cultura en qualsevol llengua 
original en l’art del cinema i que per cert aquest cicle d’autor ha estat guardonat amb 
el Premi Sant Jordi a la innovació a la indústria cinematogràfica atorgat per Ràdio 
Nacional d’Espanya de Catalunya i l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC). 
No solament Sr. Váquez-Dodero en l’obligació per llei o decret es fa cultura catalana, 
també ens farà falta més informació i pedagogia per a fer entendre al públic de Sant 
Cugat les virtuts i riqueses de la nostra llengua i fer d’una actitud natural anar a veure 
pel·lícules amb traducció catalana, tot i que estem més a favor de la versió original i 
que se subtituli en català en totes les pel·lícules que s’exhibeixin. El nostre suport 
doncs a la moció i volem reclamar el nostre compromís en la salvaguarda pública per 
tal d’afavorir la cultura, la llengua i el cinema en català. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Gràcies als 
companys que donen suport a la moció, jo crec que avui no ens enduem cap 
sorpresa amb el resultat de la moció, agreixo el suport del govern, evidentment, que 
farà possible que la moció s’executi; agraeixo també el reconeixement a una feina 
ben feta per part del Govern de la Generalitat que ha fet el representant del govern 
municipal. Al Sr. Vázquez-Dodero i a la Sra. Berta Rodríguez els hi voldria dir: quina 
oferta?, perquè el mercat es pot regular sempre i quan l’oferta també sigui lliure, en 
aquests moments l’oferta no existeix i les vegades que ha existit ja han intentat 
comparar-ho, també era incomparable, perquè hem pogut veure cinemes que han 
intentat fer sala en català i sala en castellà, sala en castellà amb tres dimensions i 
amb ulleres, sala en català en tres dimensions i sense ulleres, o sigui que a vegades 
no hem jugat net amb el que és el lliure mercat. A més a més a mi em dóna la 
sensació que certament jo crec que els hi molesta perquè no permeten aquest lliure 
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mercat lingüístic en el cinema i en aquests moments estem parlant del 3% de les 
pel·lícules que es veuen als cinemes de Catalunya, el 3% només es pot veure en 
català. Estem parlant d’arribar a una paritat quan hi hagi la llei i en el cas de Sant 
Cugat estem parlant en un cicle de cinema d’autor on l’Ajuntament hi té potestat 
perquè amb la resta fins que no hi hagi un nou acord, una nova relació contractual no 
podrà ser, però fins el moment podem actuar en el cicle Cine d’autor i estem 
demanant que en aquest espai com a mínim hi hagi la presència un cop al mes de 
cinema fet a Catalunya i de cinema subtitulat, i una de les bondats que tindrà aquesta 
llei també és que culturalment el país avançarà quan comenci a veure el seu cinema 
en versió original, quan veiem les pel·lícules europees, americanes, de qualsevol part 
del món, en versió original subtitulada evidentment també a la nostra llengua, perquè 
la llei no està dient que el castellà quedarà abolit dels cinemes, no, està demanant 
que com a mínim el 50% pugui ser vist en català. A més a més fa molta gràcia que 
parlin d’oferta i demanda perquè en altres espais vostès no permeten que l’oferta i la 
demanda es reguli lliurement, per exemple vostès no permeten que a l’aeroport de 
Barcelona l’oferta i la demanda pugui permetre algun dia que tinguem un aeroport 
internacional i és el seu grup concretament Sra. Berta Rodríguez que ho està evitant 
constantment. Per tant oferta i demanda quan interessa, i quan no interessa no, però 
és que a més a més quan la posen d’exemple és que no existeix l’oferta, a Sant 
Cugat quantes vegades es poden veure pel·lícules en català en els nostres cinemes, 
gairebé mai, per tant el que volem senzillament és començar-ho a normalitzar en 
aquells espais on l’ajuntament hi té potestat, que és el que en aquest cas ens ocupa i 
com a molt donar suport a la llei que el Parlament està tractant. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      22 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:    2 (PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Abstencions:       0 
 
 6.- MOCIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS DEL PSC-CpC i ICV-EUiA, AMB 
ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU, PER TAL D’ESTABLIR CONDICIONS 
DE MILLORA D’ACCESSIBILITAT I ASFALTAT ALS EQUIPAMENTS PÚBLICS. 
 
 El municipi de Sant Cugat del Vallès disposa de diferents equipaments 
descentralitzats de caire administratiu, cultural, esportiu o educatiu. 
 
 A data d’avui s’han executat obres de millora en diferents equipaments públics, 
així com la construcció i adequació de nous espais.  
 
 Els pressuposts municipals ordinaris i les inversions realitzades o subvencions 
provinents d’altres administracions han permès l’actualització progressiva de 
determinats equipaments. 
 
 Atès que aquest consistori considera positiva la distribució pel conjunt dels 
territori dels equipaments públics.  
 
 Atès que aquest consistori considera que els equipaments socioculturals i 
educatius de barris i districtes faciliten l’accés a programes d’educació no formal, 
informació, creació d’espais comunitaris i en definitiva creen societat i sentiments de 
pertinença. 
 
 Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat aposta per la consolidació d’un transport 
públic eficient, adequat a les necessitats dels districtes i del conjunt de la ciutat, 
adequat a les demandes que poden generar transport públic (proximitat de centres 
educatius, sanitaris, administratius, esportius, culturals o cívics). 
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 Atès que les administracions públiques han de potenciar el transport públic 
eficient i la seva utilització 
 
 Atès que la urbanització de carrers permet una circulació i accés més adequat, 
de menor manteniment i amb una millora i major distribució dels demandants de 
transport públic. 
 
 Atès que els projectes finançats per fons especials de l’Estat (FEIL 2009) han 
permès una actualització d’infraestructura urbana i equipaments per un valor de més 
de 13 milions d’euros. 
 
 Atès que a la Floresta s’ha desenvolupat una important acció d’adequació, 
construcció interior i espais adjacents, i  formalització com a equipament públic del 
Casino de la Floresta. 
 
 Atès que al Casino de la Floresta es realitzaran diferents activitats que 
implicaran l’accés de centenars de persones a les seves instal·lacions. 
 
 Atès que els accessos al nou equipament no estan asfaltats, aspecte que 
dificultarà l’accés de veïns i veïnes en transport públic i privat. 
 
 Atès que considerem que els equipaments públics no acaben amb l’edifici sinó 
que la facilitat dels seu accés forma part del servei públic. 
 
 Per tot això proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 Primer.- Acompanyar el Pla d’equipaments del llistat d’equipaments públics 
que no tinguin vies d’accés immediates asfaltades, en un termini no major a 30 dies 
des de l’aprovació d’aquesta moció. 
 
 Segon.- Establir un marc d’actuació i d’arranjament de l’accessibilitat dels 
equipaments públics identificats en el llistat anterior durant l’exercici pressupostari del 
2011, tot avançant la redacció de projectes i treballs tècnics de programació a l’any 
2010. 
 
 Tercer.- Consensuar amb els veïns i veïnes l’arranjament dels carrers d’accés 
als equipaments públics identificats en el llistat i les seves condicions a l’espera de la 
urbanització definitiva. 
 
 Quart.- Actualitzar, en la mesura del possible, les línies i parades de transport 
urbà (bus urbà) en relació als equipaments i millora de la seva accessibilitat. 
 
 Cinquè.- Notificar el present acord al Consell de Districte de la Floresta, Mira-
sol i les Planes, a la FAAVV i a l’empresa concessionària de transport urbà. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Estava pensant jo ara que ja que estem en el Ple municipal se suposa que nosaltres 
hem de vetllar per l’interès general i perquè les correccions del mercat es facin. Jo 
crec que aquesta és una moció com qualsevol de les altres on això és el que s’ha de 
fer, però no, són figues d’altre paner. Aquesta moció presentada pel grup del Partit 
dels Socialistes i Iniciativa per Catalunya compta amb esmenes realitzades per 
Convergència i Unió i amb el suport emparaulat del conjunt dels grups polítics, per 
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tant els hi volem agrair la seva disposició i evidentment a Convergència i Unió la 
facilitat per tractar aquestes esmenes. 
 
 Els hi descriuré molt breument la moció, creiem que té tot el sentit comú i 
bàsicament el que volem amb aquesta moció és que tots aquells equipaments públics 
-que no n’hi ha gaires, però dos creiem que segurament n’hi ha en aquests moments- 
que no tenen un asfaltat fins arribar al voltant d’aquests equipaments doncs que es 
pugui fer un arranjament que pugui facilitar l’accés als ciutadans. En la descripció 
parlem que s’han fet una sèrie d’obres en els darrers anys, entre elles tant del 
pressupost ordinari com les del FEIL de l’Estat, per tant els hi posem un exemple, 
com pot ser el Casino de la Floresta, en aquest Casino vostès saben que s’ha fet una 
actuació que aviat entenem que s’inaugurarà i que dóna una característica molt 
positiva a aquest equipament. S’han destinat 13 milions d’euros per part de l’Estat i 8 
en el 2010, i per tant el que nosaltres demanem és que hi hagi un llistat d’aquells 
equipaments públics en els quals no tingui les vies d’accés immediatament asfaltades 
i realitzar un llistat que s’incorpori al Pla d’equipaments en un termini raonable de 
menys de 30 dies, per tant incorporar-ho al Pla d’equipaments. 
 
 Que una vegada sortit en aquest Pla d’equipaments aquest llistat que hi hagi 
un arranjament en el pressupost de 2011 i que malgrat tot durant el 2010 es realitzin 
els projectes tècnics i treballs per tal que es pugui començar immediatament el 2011. 
Per tant, inici 2010, continuació 2011. 
 
 La tercera cosa entenem que és una qüestió de criteri, consensuar amb els 
veïns i veïnes el tipus d’arranjament i totes les actuacions que emanen d’aquesta 
actuació. L’altra cosa seria un tema d’accessibilitat, possiblement en un asfaltat tant 
dels costats com de les vores pugui haver-hi una reactualització de les línies 
d’autobús, no cal que entri a la porta, a vegades és impossible, pel tipus de traçat de 
la via però és molt possible que un equipament pugui tenir un accés amb transport 
públic i seria adequat pel tipus de població que pugui generar. Si ens referim 
directament al Casal de la Floresta, al Casino s’estan realitzant una sèrie de cursos i 
per tant és important que la gent pugui accedir en transport públic dintre de la mesura 
del possible del traçat. És per aquest sentit que els hi demanem a tots el suport en 
aquesta moció. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. CONESA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CiU: Des de Convergència i Unió valorem molt positivament l’esperit d’aquesta 
moció, és una moció constructiva que busca l’interès general i estem totalment 
d’acord amb el seu objectiu, tots els equipaments públics de la ciutat han de ser 
accessibles i per tant còmodes pels ciutadans i ciutadanes que els utilitzin. 
Efectivament les nostres esmenes han anat en la línia d’aprofitar el tràmit del Pla 
d’equipaments per a fer aquest llista d’equipaments que no tinguin aquestes 
condicions d’accessibilitat. Concretament nosaltres en aquests moments pensem que 
són dos els equipaments que no tenen el vial urbanitzat i concretament es trobarien 
tots dos equipaments en la zona del districte de la Floresta, per tant les nostres 
esmenes han anat en aquesta línia i concretament també un fet positiu que proposa 
la moció i que hi estem d’acord que és el fet que tinguem un accés proper del 
transport públic als equipaments, és a dir, com saben hem intentat prioritzar 
equipaments prop de la línia del metro del Vallès, o que hi hagi parades d’autobús 
properes a equipaments, intentar també valorar i mirar aquestes qüestions. En el cas 
del Casino de la Floresta és difícil per no dir impossible que el transport públic arribi al 
davant mateix del Casino, hem de ser realistes, l’orografia, l’amplada del carrer, les 
corbes o la sinuositat de la via ens ho fa impossible, però això no vol dir que puguem 
facilitar una parada de bus propera o potenciar un sistema d’accedir-hi. Per tant 
pensem que l’esperit de la moció és positiu i respectuós amb les polítiques 
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d’equipaments públics municipals i en aquest sentit agraïm l’acceptació de les 
esmenes dels nous grups proponents. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

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

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS NÚMS. 7 i 8 
 
 7.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE DESISTIMENT MUNICIPAL EN 
RECURS DE CASSACIÓ NÚMERO 996/06 (RCA 121/02) DAVANT EL TRIBUNAL 
SUPREM  – ISJ:87/10 
 
 1r.- RATIFICAR en allò que resulti de menester, i en els seus propis termes, 
contingut i abast, acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès, adoptat el dia 22 de febrer de 2010, el tenor literal del qual és: 
 
“10.- PROPOSTES DE DESISTIMENT MUNICIPAL EN DIVERSOS RECURSOS DE 
CASSACIÓ DAVANT EL TRIBUNAL SUPREM. 
 
10.2.- EXPEDIENT: RCA 996/06 – 121/02 – ISJ:75/10 
 
1r.- CONSTATAR que per part municipal es formulà recurs de cassació davant 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en recurs contenciós 
administratiu interposat per part d’Inmobiliaria Gasa, SA, número 121/2002, contra 
acord municipal de data 11 de juny de 2001, que denegà al Sr. Rafael Vila Bosch i 42 
persones més interessades, sol·licitud d’aprovació inicial del Projecte d’Actuació 
Urbanística i Pla Parcial d’Ordenació del sector Ronda Sud-Torre Negra de Sant 
Cugat del Vallès, sentència que declarà el dret al tràmit per part d’aquests promotors 
envers les esmentades figures de planejament, donant lloc al recurs davant l’Alt 
Tribunal que tramita amb el número 996/2006. 
 
2n.- DEIXAR CONSTÀNCIA que el Ple de la Corporació municipal en sessió de 21 
de setembre de 2009, disposà el compliment de resolució judicial envers pretensió 
idèntica referida en el punt primer anterior, en base al tenor literal de l’acord en els 
següents termes: 
 
“10.- PROPOSTA DE COMPLIMENT DE SENTÈNCIA I APROVACIÓ INICIAL DEL 
PAU I PPO 2001 DE TORRE NEGRA DE PROMOCIÓ PRIVADA. (EXP. NÚM. 
81002/01 – X/01/6319 i 81/003/11 – X/01/6424).  
 
1r.- ACUSAR REBUDA, ACATAR I DISPOSAR EL COMPLIMENT, en els seus 
propis termes contingut i abast, de la sentència núm. 478 de 18 de juny de 2004 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en els autos del recurs 
contenciós administratiu núm. 127 i 131/2002 (acumulats), el contingut de la qual ha 
estat confirmada per Sentència de data 17 de març de 2009 del Tribunal Suprem en 
recurs de cassació núm. 11280/2004, que anul·la l’acord de la Comissió de Govern 
d’11 de juny de 2001, que denegà al Sr. Rafael Vila Bosch i 42 persones més la 
sol·licitud d’aprovació inicial del Programa d’Actuació Urbanística i Pla Parcial 
d’Ordenació del sector Ronda Sud - Torre Negra de Sant Cugat del Vallès i en 
conseqüència, s’acorda deixar sense efecte l’esmentat acord municipal.  
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2n.- ADMETRE A TRÀMIT I APROVAR INICIALMENT el Programa d’Actuació 
Urbanística i Pla Parcial d’Ordenació 2001 del sector de planejament Torre Negra, 
que va ser presentat pel Sr. Rafael Vila Bosch i 42 persones més en data 10 d’abril 
de 2001, aplicant-se la normativa vigent en el moment de la seva presentació, que en 
resulta la derivada del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i demès normativa 
complementària.  
 
3r.- SOL·LICITAR informe als Serveis Tècnics i a les Administracions i organismes 
procedents amb competència concurrent conforme a dret.  
 
4t.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini d’un mes en els termes 
que es deriven de l’article 59 del Decret Legislatiu 1/1990, tot tramitant l’edicte per a la 
seva publicació reglamentària dins del termini de deu dies següents a l’adopció dels 
presents acords. 
  
5è.- DISPOSAR la citació personal als propietaris dels terrenys compresos a l’àmbit 
del Programa d’Actuació, en els termes que estableix l’art. 87 del Decret Legislatiu 
1/1990.  
 
6è.- COMUNICAR els anteriors acords a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes de donar 
per complimentada i executada dins termini la seva sentència ferma de la Secció 
Tercera de la Sala Contenciós Administrativa en els recursos contenciosos 
administratius núms. 127 i 131/2002 (acumulats).  
 
7è.- TRASLLADAR el present acord als actors demandants, interessats en 
conseqüència en base al seu posicionament processal, Inmobiliaria Agodeca, SA, 
Atura, SA, Rafael Vila Bosch, Esteban Rabadà Tornero, Francisco Javier Batlle Vidal, 
Esteve Miquel Pla, Santiago Losada Gonzàlez, Antonio Hereu Peret, Juan Antonio 
Fernández-Valdés Pérez, Joan Margenat Bori, Anna Feliu Pujol, Herminia Martínez 
Villaplana, Ramon Rovira Ravés, Remigio Burgués Monill, José Aldabó Fontanet i 
Alberto Vilarasau Sallés.” 
 
3r.- DESISTIR de la continuació de les actuacions executives relatives al recurs de 
cassació que tramita el Tribunal Suprem, amb el número 996/2006, interposat per 
part de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, davant la sentència de la Secció 
Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs número 121/2002, 
interposat per Immobiliaria Gasa, SA, considerant que el posicionament municipal 
envers l’acord que denegà als promotors particulars Sr. Rafael Vila Bosch i altres, ha 
estat substituït per l’acord del Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, en sessió de 21 de setembre de 2009, i en conseqüència, esdevindria sense 
virtualitat jurídica ni efecte el manteniment en seu jurisdiccional de l’acord municipal 
de data 11 de juny de 2001, tot això en els termes de l’article 74 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
4t.- NOTIFICAR els presents acords a l’equip jurídic que ostenta la representació 
municipal a través dels esmentats recursos contenciós administratiu i de cassació, 
respectivament.” 
 
 2n.- TRASLLADAR el present acord a tots els interessats referits en els 
diversos acords municipals esmentats en els punts anteriors. 
 
 8.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE DESISTIMENT MUNICIPAL EN 
RECURS DE CASSACIÓ NÚMERO 1260/06 (RCA 125/02) DAVANT EL TRIBUNAL 
SUPREM – ISJ:88/10. 
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 1r.- RATIFICAR en allò que resulti de menester, i en els seus propis termes, 
contingut i abast, acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès, adoptat el dia 22 de febrer de 2010, el tenor literal del qual és: 
 
“10.- PROPOSTES DE DESISTIMENT MUNICIPAL EN DIVERSOS RECURSOS DE 
CASSACIÓ DAVANT EL TRIBUNAL SUPREM. 
 
10.1.- EXPEDIENT: RCA 1260/06 – 125/02 – ISJ:76/10 
 
1r.- CONSTATAR que per part municipal es formulà recurs de cassació davant 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en recurs contenciós 
administratiu interposat per part del Sr. David Mercader Granollers, número 125/2002, 
contra acord municipal de data 11 de juny de 2001, que denegà al Sr. Rafael Vila 
Bosch i 42 persones més interessades, sol·licitud d’aprovació inicial del Projecte 
d’Actuació Urbanística i Pla Parcial d’Ordenació del sector Ronda Sud-Torre Negra 
de Sant Cugat del Vallès, sentència que declarà el dret al tràmit per part d’aquests 
promotors envers les esmentades figures de planejament, donant lloc al recurs 
davant l’Alt Tribunal que tramita a instància municipal amb el número 1260/2006. 
 
2n.- DEIXAR CONSTÀNCIA que el Ple de la Corporació municipal en sessió de 21 
de setembre de 2009, disposà el compliment de resolució judicial envers pretensió 
idèntica referida en el punt primer anterior, en base al tenor literal de l’acord en els 
següents termes: 
 
“10.- PROPOSTA DE COMPLIMENT DE SENTÈNCIA I APROVACIÓ INICIAL DEL 
PAU I PPO 2001 DE TORRE NEGRA DE PROMOCIÓ PRIVADA. (EXP. NÚM. 
81002/01 – X/01/6319 i 81/003/11 – X/01/6424).  
 
1r.- ACUSAR REBUDA, ACATAR I DISPOSAR EL COMPLIMENT, en els seus 
propis termes contingut i abast, de la sentència núm. 478 de 18 de juny de 2004 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en els autos del recurs 
contenciós administratiu núm. 127 i 131/2002 (acumulats), el contingut de la qual ha 
estat confirmada per Sentència de data 17 de març de 2009 del Tribunal Suprem en 
recurs de cassació núm. 11280/2004, que anul·la l’acord de la Comissió de Govern 
d’11 de juny de 2001, que denegà al Sr. Rafael Vila Bosch i 42 persones més la 
sol·licitud d’aprovació inicial del Programa d’Actuació Urbanística i Pla Parcial 
d’Ordenació del sector Ronda Sud - Torre Negra de Sant Cugat del Vallès i en 
conseqüència, s’acorda deixar sense efecte l’esmentat acord municipal.  
 
2n.- ADMETRE A TRÀMIT I APROVAR INICIALMENT el Programa d’Actuació 
Urbanística i Pla Parcial d’Ordenació 2001 del sector de planejament Torre Negra, 
que va ser presentat pel Sr. Rafael Vila Bosch i 42 persones més en data 10 d’abril 
de 2001, aplicant-se la normativa vigent en el moment de la seva presentació, que en 
resulta la derivada del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i demès normativa 
complementària.  
 
3r.- SOL·LICITAR informe als Serveis Tècnics i a les Administracions i organismes 
procedents amb competència concurrent conforme a dret.  
 
4t.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini d’un mes en els termes 
que es deriven de l’article 59 del Decret Legislatiu 1/1990, tot tramitant l’edicte per a la 
seva publicació reglamentària dins del termini de deu dies següents a l’adopció dels 
presents acords.  
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5è.- DISPOSAR la citació personal als propietaris dels terrenys compresos a l’àmbit 
del Programa d’Actuació, en els termes que estableix l’art. 87 del Decret Legislatiu 
1/1990.  
 
6è.- COMUNICAR els anteriors acords a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes de donar 
per complimentada i executada dins termini la seva sentència ferma de la Secció 
Tercera de la Sala Contenciós Administrativa en els recursos contenciosos 
administratius núms. 127 i 131/2002 (acumulats).  
 
7è.- TRASLLADAR el present acord als actors demandants, interessats en 
conseqüència en base al seu posicionament processal, Inmobiliaria Agodeca, SA, 
Atura, SA, Rafael Vila Bosch, Esteban Rabadà Tornero, Francisco Javier Batlle Vidal, 
Esteve Miquel Pla, Santiago Losada Gonzàlez, Antonio Hereu Peret, Juan Antonio 
Fernández-Valdés Pérez, Joan Margenat Bori, Anna Feliu Pujol, Herminia Martínez 
Villaplana, Ramon Rovira Ravés, Remigio Burgués Monill, José Aldabó Fontanet i 
Alberto Vilarasau Sallés.” 
 
3r.- DESISTIR de la continuació de les actuacions executives relatives al recurs de 
cassació que tramita el Tribunal Suprem, amb el número 1260/2006, interposat per 
part de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, davant la sentència de la Secció 
Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs número 125/2002, 
interposat per David Mercader Granollers, considerant que el posicionament 
municipal envers l’acord que denegà als promotors particulars Sr. Rafael Vila Bosch i 
altres, ha estat substituït per l’acord del Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès, en sessió de 21 de setembre de 2009, i en conseqüència, 
esdevindria sense virtualitat jurídica ni efecte el manteniment en seu jurisdiccional de 
l’acord municipal de data 11 de juny de 2001, tot això en els termes de l’article 74 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
4t.- NOTIFICAR els presents acords a l’equip jurídic que ostenta la representació 
municipal a través dels esmentats recursos contenciosos- administratius i de 
cassació, respectivament.” 
 
 2n.- TRASLLADAR el present acord a tots els interessats referits en els 
diversos acords municipals esmentats en els punts anteriors. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ PUNTS NÚMS. 7 i 8 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: De fet tant el punt 7 
com el punt 8 de l’ordre del dia responen a la ratificació que es demana en aquest 
plenari d’uns acords previs de la Junta de Govern. Concretament els acords de la 
Junta de Govern han estat de desistir de recursos de cassació davant el Tribunal 
Suprem en els contenciosos en relació al tràmit del segon PAU i Pla Parcial 
d’Ordenació del sector de la Torre Negra. Concretament exposar que atès que 
l’Ajuntament ja va iniciar també aquesta via de la cassació en el cas del primer PAU i 
no va reeixir aquesta cassació en els interessos favorables a l’Ajuntament s’ha 
considerat el més oportú si en aquesta via de la cassació tenint en compte que el 
Tribunal sí que ha resolt l’incident d’execució de sentència i que ha resolt favorable 
als interessos municipals dient que l’Ajuntament ha resolt i ha acceptat correctament 
la sentència que establia l’aprovació del primer PAU del sector de la Torre Negra, per 
tant atesos els precedents que tenim en relació al primer PAU la posició és de desistir 
d’aquestes dues vies de cassació . 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 7 
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Vots a favor:      23 (CiU, PSC, ICV-EUiA, PP i ERC) 
Vots en contra:    0 
Abstencions:       1 (Sr. Vázquez-Dodero) 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 8 
 
Vots a favor:     23 (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:      1 (PP) 
 
 9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ MINUTA DE CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT I MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA SOBRE L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE I PROPOSTA 
D’ENCOMANDA DE GESTIÓ A PROMUSA. 
 
 1r.- APROVAR en tots els seus extrems, propis termes i textualitat la minuta de 
Conveni-Marc a formalitzar entre l’Ajuntament i el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, mitjançant el qual es regulen les relacions entre ambdues persones 
jurídiques en relació a l’oficina local d’habitatge en el municipi de Sant Cugat del 
Vallès. 
 
 2n.- FACULTAR a l’Alcaldia per a la signatura de l’esmentat Conveni en nom i 
representació municipal així com per a qualsevol altre atorgament documental 
complementari que pugui esdevenir necessari en ordre a la formalització i execució 
del Conveni. 
 
 3r.- ENCOMANAR a la societat privada municipal PROMUSA que, d’acord 
amb l’article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i prèvia realització 
de tots aquells tràmits que es considerin necessaris relatius a l’oficina local 
d’habitatge de Sant Cugat del Vallès, porti a terme la gestió d’aquesta oficina i les 
funcions que li són atribuïdes.  
 
 4t.- DISPOSAR que els actes o actuacions que en el seu cas es puguin 
considerar substancials per a la realització de l’encàrrec de gestió efectuat, 
s’adoptaran per l’òrgan municipal competent seguint la tramitació prevista en 
l’ordenament jurídic d’aplicació, és a dir, l’encomanda de gestió no comporta la cessió 
de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, sent 
responsabilitat de l'òrgan competent de l'ens local dictar els actes o les resolucions de 
caràcter jurídicoadministratiu que donin suport a l'activitat material i tècnica objecte de 
l'encomanda. 
 
 5è.- DISPOSAR que el pagament fix per serveis bàsics de l’Oficina Local 
d’Habitatge i el pagament en funció del nombre d’expedients tramitats esmentats en 
el Conveni que aboni el Departament de Medi Ambient i Habitatge s’ingressi en el 
compte bancari titularitat de PROMUSA següent: 2081-0324-15-3300000140. 
 
 6è.- NOTIFICAR el present acord al Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya i a PROMUSA als efectes escaients. 
 
 7è.- DELEGAR a la Junta de Govern Local, l’adopció de quants acords 
complementaris puguin resultar necessaris. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
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 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Com saben des de 
l’any 2007 aquest ajuntament va signar els corresponents acords amb el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per 
implantar l’Oficina Local d’Habitatge i gestionar les competències que se’n deriven. La 
relació que ha sorgit arrel de la signatura del conveni ha estat una relació de 
col·laboració i cooperació amb la Generalitat de Catalunya molt positiva, per explicar 
o comentar algunes dades hem de dir que l’any passat, l’any 2009, es van fer 5.200 
assessoraments sobre habitatge, es van gestionar 142 cèdules d’habitabilitat, es van 
tramitar 4 test d’edificis, es van tramitar ajuts dels habitatges de protecció oficial, 
concretament 36 sol·licituds, es van tramitar 5 ajuts de rehabilitació i es van signar 29 
contractes d’arrendament, en total també pel que fa als ajuts de lloguer se’n van 
tramitar 546, per tant de mica en mica, de l’any 2007 al 2009 hem anat incrementant 
les gestions que està fent aquesta oficina local d’habitatge i també hem anat aprenent 
quines són les tasques pròpies. Ens toca actualment renovar aquest conveni amb la 
Generalitat de Catalunya i la minuta de conveni és el que els hi proposaríem 
d’aprovar i per tant poder passar a la signatura corresponent. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 
membres electius presents). 
 
 10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MINUTA DE CONVENI ENTRE 
ADIGSA, ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
L’AJUNTAMENT I PROMUSA RELATIU A LLOGUER SOCIAL I PROPOSTA 
D’ENCOMANDA DE GESTIÓ A PROMUSA. 
 
 1r.- APROVAR en tots els seus extrems, propis termes i textualitat la minuta de 
Conveni-Marc a formalitzar entre l’Administració de la Generalitat, mitjançant Adigsa, 
empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Secretaria 
General del Departament d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès i SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, S.A (Promusa), 
mitjançant el qual es regulen les relacions entre aquestes persones jurídiques en 
relació a la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social al municipi de Sant Cugat del 
Vallès. 
 
 2n.- FACULTAR a l’Alcaldia per a la signatura de l’esmentat Conveni en nom i 
representació municipal així com per a qualsevol altre atorgament documental 
complementari que pugui esdevenir necessari en ordre a la formalització i execució 
del Conveni. 
 
 3r.- ENCOMANAR a la societat privada municipal PROMUSA que, d’acord 
amb l’article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i prèvia realització 
de tots aquells tràmits que es considerin necessaris relatius a la Borsa d’Habitatge 
per al Lloguer del municipi de Sant Cugat del Vallès, porti a terme la gestió d’aquesta 
Borsa i les funcions que li són atribuïdes.  
 
 4t.- DISPOSAR que els actes o actuacions que en el seu cas es puguin 
considerar substancials per a la realització de l’encàrrec de gestió efectuat, 
s’adoptaran per l’òrgan municipal competent seguint la tramitació prevista en 
l’ordenament jurídic d’aplicació, és a dir, l’encomanda de gestió no comporta la cessió 
de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, sent 
responsabilitat de l'òrgan competent de l'ens local dictar els actes o les resolucions de 
caràcter jurídicoadministratiu que donin suport a l'activitat material i tècnica objecte de 
l'encomanda. 
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 5è.- DISPOSAR que el pagament fix per serveis mínims de la Borsa 
d’Habitatge per al Lloguer Social i el pagament en funció del nombre d’expedients, 
gestions i serveis tramitats esmentats en el Conveni que aboni el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge s’ingressi en el compte bancari titularitat de PROMUSA 
següent: 2081-0324-15-3300000140. 
 
 6è.- NOTIFICAR el present acord a ADIGSA, al Departament de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Secretaria General del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania i a PROMUSA als efectes escaients. 
 
 7è.- DELEGAR a la Junta de Govern Local, l’adopció de quants acords 
complementaris puguin resultar necessaris. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Un segon conveni 
complementari de les polítiques d’habitatge i també promogut pel Departament de 
Medi Ambient i Habitatge és precisament el de la gestió dels ajuts de lloguer, aquí 
bàsicament perquè vegin la progressió l’any 2007 se’n van tramitar 166, l’any 2008 
577 i l’any 2009 vam baixar una mica i van ser 546. L’objectiu o la previsió que 
tindríem per aquest any 2010 és estar al voltant d’unes 500 gestions en relació als 
ajuts d’habitatge públic, per tant els proposaríem també poder signar aquest conveni i 
posar per tant en marxa tot el programa de mediació pel lloguer social en aquest 
municipi. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Agrupo molt breument les intervencions del punt anterior i aquest simplement per 
constatar la bona tasca que es fa als ajuntaments en temes d’habitatge i també 
sobretot destacar el paper de la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament de 
diferents accions a part del Pla del dret a l’habitatge i el Pacte nacional d’habitatge on 
no tothom està en el mateix vaixell, hi ha una sèrie de mesures importants que vostè 
ha destacat i simplement donar suport al que proposen i també que quedi la feina de 
cadascú allà a on li toca, també la de la Generalitat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 
membres electius presents). 
 
 11.- PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT SANCIONADOR AL CARRER FONT 
RICA NÚM. 6. (EXP. NÚM. UJ55/10/01 – X/10/1151 – IJD66/10). 
 
 1r.- INICIAR expedient sancionador, a l’empara del que determina l’article 6 i 
concordants del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el Procediment 
Sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya, en 
relació amb l’article 127 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
en relació a actes d’ús del sòl que s’executen sense la corresponent llicència, segons 
relació que segueix: 
 
ACTIVITAT:  Obres de rehabilitació integral d’habitatge unifamiliar amb creació de 
nous envans i modernització de les instal·lacions, amb augment del valor 
d’expropiació, en edificació fora d’ordenació. 
 
PRESUMPTES RESPONSABLES:   
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- PROMOTOR - PROPIETARI:  SRA. RESURRECCIÓN NICUESA SANZ 
 
EMPLAÇAMENT:  Carrer Font Rica, número 6 (Referència Cadastral: 
001600700DF28H) 
 
INSTRUCTOR: Joan Giordani Guiu 
 
SECRETÀRIA:  Mercè Roig Llusià 
 
 2n.- NOTIFICAR el present acord d’incoació d’expedient sancionador 
juntament amb el plec de càrrecs que en resulti a formular per l’instructor de 
l’expedient a tots els interessats, conferint el termini de DEU (10) DIES HÀBILS, a 
comptar a partir de l’endemà de la rebuda de la present notificació, per tal d’examinar 
l’expedient i proposar les proves de les quals intentin valer-se i al·legar el que 
considerin convenient en defensa dels seus drets o interessos, com a tràmit previ a 
resoldre l’expedient per part de l’òrgan competent, advertint que podran formular 
recusació dels designats instructor i Secretària d’acord amb el què determina l’article 
28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
 (El present punt fou deixat damunt la taula). 
 
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 
 12.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2009. 
 
 12.1.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2009. 
 
 D’acord amb el que s’estableix en els articles 191, 192 i 193 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, es dóna compte al Ple municipal de l’aprovació de la 
liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici de 2009, aprovada per 
Resolució d’Alcaldia número 388/2010, de 26 de febrer. 
 
 De la mateixa manera es remetran les còpies d’aquesta Liquidació al Servei 
Territorial de Barcelona de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya i a l’Administració de l’Estat. 
 
 12.2.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 
PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2009. 
 
 D’acord amb el que s’estableix en els articles 191, 192 i 193 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, es dóna compte al Ple Municipal de l'aprovació de la 
Liquidació del Pressupost del Patronat Municipal d'Educació corresponent a l'exercici 
de 2009, aprovada per Resolució de Presidència número 28/2010, de 25 de febrer. 
 
 De la mateixa manera es remetran les còpies d'aquesta liquidació al Servei 
Territorial de Barcelona de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya i a la delegació d'Hisenda de Barcelona. 
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 12.3.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL  PRESSUPOST DE 
L'O.A.M. DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA CORRESPONENT A 
L'EXERCICI DE 2009. 
 
 D’acord amb el que s’estableix en els articles 191, 192 i 193 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel que s’aprova el text  refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, es dóna compte al Ple Municipal de l'aprovació de la 
Liquidació del Pressupost de l'Organisme Autònom Municipal de Comunicació i 
Informació Ciutadana (OAMCIC) corresponent a l'exercici de 2009, aprovada per 
Resolució de Presidència número 10 /2010, del dia 26 de febrer. 
 
 De la mateixa manera es remetran les còpies d'aquesta liquidació al Servei 
Territorial de Barcelona de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya i a la delegació d'Hisenda de Barcelona. 
 
 12.4.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL  PRESSUPOST DE 
L'O.A.M. CENTRE CULTURAL DE SANT CUGAT CORRESPONENT A 
L'EXERCICI DE 2009. 
 
 D’acord amb el que s’estableix en els articles 191, 192 i 193 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text  refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, es dóna compte al Ple Municipal de l'aprovació de la 
Liquidació del Pressupost de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant 
Cugat (OAMCC) corresponent a l'exercici de 2010, aprovada per Resolució de 
Presidència número 30/2010, de 26 de  febrer. 
 
 De la mateixa manera es remetran les còpies d'aquesta liquidació al Servei 
Territorial de Barcelona de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya i a la delegació d'Hisenda de Barcelona. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Aquest 
punt com ja tots vostès coneixen és la liquidació de l’exercici anterior, concretament 
en aquest cas de l’any 2009 i que ha estat tractat en les Comissions Informatives 
corresponents de forma oportuna i a la vegada també m’agradaria comentar que en 
un clima de debat molt positiu i constructiu per part de tots els grups municipals, per 
aquells que van donar suport al pressupost del 2009, tant Esquerra Republicana com 
Iniciativa, com per part de totes les forces polítiques que hem fet una anàlisi i una 
lectura des de cadascun dels punts de vista per descomptat, com no pot ser d’una 
altra manera, però sí que a dia d’avui crec que tots plegats tenim una visió clara de 
com estan les finances municipals, com ens trobem, quins són els reptes de futur i 
què és el que s’ha estat fent durant aquests anys, les grans magnituds tots les tenim 
prou identificades i a partir d’aquí cadascú pot saber una mica com lligar el que són 
les seves prioritats polítiques, la seva voluntat política, amb el que són els recursos 
econòmics perquè tots sabem que això s’acaba fent amb diners. 
 
 A mi m’agradaria fer quatre pinzellades o tres grans apartats més que quatre, 
un seria el recorregut fins el dia d’avui perquè és important sempre mantenir un rumb 
coherent amb la feina efectuada, quines són les perspectives de futur i quina és la 
situació actual, és a dir, d’on venim, quin és l’escenari que tenim al davant els propers 
mesos i quina és la situació actual de la nostra economia o de la gestió de 
l’ajuntament en aquest cas. Sobre el tema del recorregut fins el dia d’avui mencionar 
sense entrar en cap tipus de detall en aquests àmbits que mencionaré però sí 
fonamentalment el tema que ens ha ocupat fins el dia d’avui i els anys anteriors en 
que vam sortir d’un Pla de sanejament, doncs des de llavors aquesta casa en els 
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últims anys ha obtingut un focus molt clar en no caure en dèficit, en mantenir una 
ortodòxia financera important i sobretot reconduir aquella dependència que teníem 
amb els ingressos de la construcció, és a dir a dia d’avui hi ha hagut una caiguda 
extraordinària en tot el que són els ingressos de la construcció, hi havia una 
dependència forta del pressupost municipal i liquidem el 2009 amb un romanent de 
tresoreria positiu d’1,9 milions d’euros, per tant podem dir, podem constatar de forma 
clara i manifesta que a dia d’avui ja no existeix aquella dependència dels ingressos 
propvinents de la construcció, hem pressupostat pel 2010 tan sols 2,1 milions d’euros 
pels impostos de construcció i obres, 1 i escaig pel que són les taxes i, això sí, és 
molt possible que la participació en ingressos de l’Estat podria ser que anessin a la 
baixa i aquí hi hauria un element d’equilibri. Però en qualsevol cas sí que aquell 
element que ens marcàvem de no dependència d’aquests ingressos a dia d’avui ja ha 
estat superat malauradament per una davallada molt important de tota la situació 
relativa o relacionada amb la construcció i sobrepassada sense dèficit. Vetllar molt pel 
rati d’endeutament, això és quelcom que també any rere any s’ha anat reduint aquest 
tant per cent perquè no hi ha hagut cap any que haguem fet un increment 
d’endeutament important o que posés en perill o que incrementés el rati respecte a 
l’import total del pressupost. Com saben el rati al que podem arribar és del 110% del 
pressupost corrent i a dia d’avui tanquem amb un 67% i si analitzem els dos últims 
darrers anys veurem que aquest rati ha anat reduint-se. Ens agradaria que encara fos 
inferior però en qualsevol cas és un rati d’endeutament correcte. Hem tractat de 
vincular i seguim posant el màxim esforç en vincular el tema de l’ortodòxia econòmica 
amb el tema de la gestió, l’ortodòxia econòmica o orientada a no fer dèficit, o dirigida 
a tenir un rati d’endeutament baix no és només una decisió de constrènyer la despesa 
pública, és també posar èmfasi amb el tema de la gestió, tractar de gestionar millor i 
per això ja saben la gran aposta que hem fet en construir un model que vinculi la 
gestió del dia a dia amb els recursos econòmics, un model que una vegada més posa 
de manifest que aquesta ciutat s’ha convertit en referent a nivell europeu i que va a 
buscar això, la relació entre la gestió i el pressupost, és un exercici que en general 
des de la política s’ha de seguir potenciant. El tema del pagament als proveïdors era 
una obsessió d’economia ja des de feia anys aconseguir tenir una situació econòmica 
capaç o que permetés pagar a tots els proveïdors de la casa amb agilitat, quan va 
arribar la crisi a més a més vam creure donada la situació de dificultat que tenien les 
petites i gran empreses en general tota l’activitat econòmica d’accés al crèdit vam 
creure que com administració pública era un exemple i era un gra de sorra oportú el 
fet de pagar a 30 dies a tots els proveïdors i això també ha estat possible a dia d’avui. 
Calia actuar de forma rigorosa en tota la gestió dels ingressos i aquí hem comptat 
amb aquesta delegació que s’ha fet a la Diputació de Barcelona, una organització 
molt capaç, molt executiva, i que ha fet la seva feina amb molta diligència com és la 
Diputació de Barcelona i el seu Organisme de Gestió Tributària, per tant aquesta 
vessant dels ingressos també està ben coberta, i també perquè hem seguit apostant 
no només per una ortodòxia econòmica sinó per intentar construir una ciutat que en el 
seu voltant es desenvolupés una activitat econòmica que pogués canviar el model 
econòmic de creixement, jo crec que si Sant Cugat en aquests últims anys en 
promoció econòmica també ha destacat en alguna cosa és perquè en els moments 
que les coses anaven molt bé i tots vivien de la construcció, Sant Cugat o 
pràcticament una representació molt important de Sant Cugat i també del Govern de 
la Generalitat de Catalunya estava a Brussel·les, estava al cor d’Europa tractant de 
parlar de tecnologia, de parlar d’innovació, de parlar de recerca, de parlar de valor 
afegit, per tant crec que també hi ha hagut una bona balança en quant a on s’ha de 
posicionar el territori per tal de tractar de superar la situació de crisi actual, si més no 
des d’una perspectiva de món local. Perspectives de futur, a nosaltres ens agradaria 
que fossin molt més bones de les que si som rigorosos hem de ser conscients i 
realistes; la situació econòmica general no és bona i l’Estat espanyol malauradament 
aquesta ortodòxia no la té clara, o no l’ha tingut clara i no sabem si la tindrà clara en 
el futur, el dèficit és important, l’endeutament més o menys pot estar controlat però és 
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evident que hi estem veient tots aquests últims dies com és d’important l’afectació 
que està tenint pels mercats sobre la moneda europea, quina ha estat la reacció que 
hi ha hagut en conjunt com a mesura d’autoprotecció per dèficits descontrolats, com 
han pogut ser els casos de Grècia, i res deixa exempt a l’Estat espanyol aquest any 
perquè aquesta situació pugui ser realment important; aquest cap de setmana mateix 
hem vist com el Ministre de Finances alemany posava de manifest que els alemanys 
no estan disposats a haver deixat el marc alemany i que ara Europa es vegi amb 
tensions importants amb el que és la seva moneda a causa dels països que no 
vulguin, o no puguin, o no sàpiguen seguir amb l’ortodòxia econòmica i gastin més 
d’allò del que disposin, és a dir no puguin controlar els seus dèficits i fins i tot es 
planteja de crear un fons monetari europeu o situacions que puguin ser realment 
alarmants perquè el nostre país, no ens enganyem, té una taxa d’atur 
importantíssima, hi ha 4 milions de persones que hauran de treballar en algun sector i 
no es veu clara aquesta recuperació. Tot això per què ho dic?, doncs perquè tot això 
ens afecta a nosaltres també, perquè les finances locals i les finances que ens 
afecten a nosaltres, la participació d’ingressos de l’Estat molt possiblement seguirà 
anant a la baixa i per tant amb tot això no podem esperar que ens resolguin els 
problemes des de l’Estat, ni des de la nacionalitat, i per tant hem de prendre les 
nostres mesures i aquest és el nostre esperit. Com que seguiran baixant els 
ingressos la liquidació de l’any també és una liquidació molt estricta on -i aquí ja tanco 
la presentació amb la situació actual- unes finances endreçades, havent netejat tot 
allò que hi hagués el menor dubte possible de que es convertís en caixa, de que fos 
diner líquid, donar-ho de baixa, per tant tenir un pressupost absolutament net per 
seguir afrontant un escenari de dificultats o si més no un escenari de que no podem 
comptar amb que ens resolguin els problemes des de fora, ens els hem de resoldre 
des de casa mateix, com mencionava anteriorment amb un romanent de lliure 
disposició d’1,9 milions d’euros; posar de manifest que totes les polítiques públiques 
de la casa estan funcionant bé i podríem dir que tots els objectius que ens marcaven 
s’han acomplert, jo crec que no hi ha cap grup municipal que pugui posar de manifest 
que hi hagi una crisi especial o que hi hagi alguna política pública que per manca 
d’ingressos o per manca de recursos econòmics estigui fallant, a dia d’avui jo crec 
que totes les polítiques públiques de la casa estan funcionant correctament, el rati 
d’endeutament com mencionava 67%, un rati d’endeutament correcte, i uns ingressos 
molt certs, com deia hem pressupostat terriblement a la baixa ja pel poc que queda 
de la construcció i sí que podria ser que com deia la PIE punxés una mica i per tant 
aquí haurem de ser molt curosos i haurem d’estar atents si més no com evoluciona 
l’execució dels ingressos. 
 
 Acabo doncs només amb les prioritats a partir d’ara que és protegir caixa, ens 
obsessiona i molt el fet d’estar pagant correctament als proveïdors perquè això té a 
veure també amb la garantia dels serveis indispensable. Qualsevol mesura o 
qualsevol decisió que pugui afectar a caixa hi estarem molt alerta, seguir donant de 
baixa tot allò que tingui el més mínim símptoma de no ser cobrat perquè això és 
protegir caixa en la mesura que li correspon, si tu pressupostes una cosa que no hi 
haurà el seu ingrés corresponent estàs posant en risc tresoreria, i sobretot seguir 
exigint al màxim aquest canvi de cultura que posaria de manifest la relació, i menys 
recursos econòmics és cert però això no vol dir que no siguem capaços de prestar els 
mateixos serveis públics, hem de posar l’èmfasi en la gestió, hem de posar l’èmfasi 
amb l’optimització d’aquests recursos, fer les coses millor del que les estàvem fent 
fins el dia d’avui i d’aquesta manera també anar superant tota aquesta problemàtica 
amb la qual estem immersos, per tant la lectura seria força positiva o si més no 
creiem que podrem afrontar aquest 2010 i tanquem el 2009 amb fortalesa i afrontant 
el futur amb cert optimisme. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Sr. Joly, cuando me 
miré y estudié la liquidación que nos presenta hoy se me vino a la cabeza viendo los 
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créditos de dudoso cobro que usted había dado de baja una cosa que por desgracia 
tanto las finanzas públicas como las privadas no se da hoy con mucha frecuencia, 
que es el sentido común aplicado a la contabilidad. Todos nos podemos engañar y 
hacer castillos en el aire pensando que vamos a ingresar según qué créditos y 
conforme a eso tener planteado un presupuesto para los próximos 12 meses con 
cierta alegría. Si usted ha recortado sus créditos de dudoso cobro y no ha 
mencionado unos que yo le voy a mencionar que para el futuro puede ser que se 
incrementen que son la morosidad, no nos olvidemos que la crisis afecta a todos, a 
las instituciones públicas, hay ayuntamientos que están en situación complicada, pero 
a los privados también, hace un rato hemos hablado del paro, yo no sé si habría que 
estar más alerta con el tema de la morosidad que nos puede venir ahora en el 2010 y 
2011, en todo caso felicitarle por esta liquidación que nos presenta y animarle a que 
siga gestionando los recursos de modo que intentemos ahorrar todo lo que sea 
posible para cuando vengan peor dadas si cabe. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
sentint al Sr. Joly veig que és una persona que sent la matèria que porta i que quan 
estem a les Comissions Informatives ens intenta fer pedagogia i explicar-nos a 
aquelles persones que no entenem prou d’economia. Després quan et poses a mirar 
tota la liquidació veus que per una banda el Sr. Joly comentava que feia l’ortodòxia 
entre gestió i d’alguna manera miraven els objectius i que s’intentava fer un estalvi i 
aquest estalvi ha comportat em sembla recordar 1.900.000 € de romanent però quan 
et comences a mirar la liquidació veus que la liquidació no va per objectius com ens 
explica en les Comissions sinó que va a l’antiga, va per capítols. Vas observant i vas 
veient i hi ha coses que et comencen a estranyar una mica, i és que a vegades 
fonamentem els pressupostos amb coses una mica imaginatives, vam fonamentar 
anteriorment el pressupost amb unes partides que eren Ikea, que no ens ha vingut, 
que les hem hagut de donar de baixa, i una altra que va ser l’acord que es va fer de 
l’Estonnac, que tampoc ha vingut i l’hem hagut de donar de baixa, però ara anem més 
enllà, fonamentem el pressupost de l’any 2010 amb una altra imaginació, esperem 
que arribi, però ja es veurà qui arribarà, que són els presumptes 15 milions d’euros de 
Sorea, que han d’arribar cap a Sant Cugat, arribaran cap a l’Ajuntament o arribaran 
cap als usuaris?, encara que l’ajuntament sigui un dels grans usuaris de l’aigua, això 
està per veure, perquè com molt bé diu l’informe del Sr. Interventor en la seva 
explicació diu que és per la tarifa de l’aigua. 
 
 Nosaltres llegint i repassant ens han vingut bastants dubtes i consultes per fer 
que ja rebran les nostres notificacions per escrit perquè ens puguin aclarir aquestes 
preguntes. També ens ha sorprès que durant aquest any 2009 hi ha hagut 29 milions 
d’euros d’inversions, hi ha hagut un increment molt important però aquest increment 
l’hem d’imputar no a l’ajuntament en si sinó als fons FEIL del Rodríguez Zapatero, per 
això hi ha hagut aquest gran increment en inversions enguany, donat el cas que els 
anys anteriors, els darrers 9 anys anteriors, la mitjana va ser de 14 milions d’euros 
respecte els 29 milions d’euros d’enguany, i després hi ha una altra cosa que ens ha 
preocupat bastant, els ingressos dels quals es nodreix el pressupost municipal són 2 
milions d’euros de multes, aquests 2 milions d’euros de multes que abans els podíem 
recaptar a través dels ICIOs de la construcció, i dius caramba en els impostos del PIE 
que ens envia l’Estat han pujat un 0,40 i escaig per cent d’increment cap a Sant 
Cugat però que fonamentem una part molt important amb el que són les multes de 
trànsit, actuacions incíviques d’algun ciutadà, crec que ens ho hem de fer mirar una 
mica i potser no ser tan escrupolosos per intentar recaptar tant. 
 
 Donar-li l’enhorabona en aquest sentit perquè la seva manera d’explicar fa que 
la gent es pugui enganxar amb la seva explicació, però anem a ser realistes que 
tenim el pressupost amb 15 milions d’euros, va ser aprovat per part d’aquest 
consistori el dia 21 de desembre de 2009, amb la seva modificació, que si no arriba a 
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ser per això a hores d’ara no s’hagués pogut fonamentar el pressupost amb aquests 
guanys, amb aquest superàvit, i Sr. Joly, gràcies per la seva pedagogia que ens dóna 
particularment a mi en les Comissions Informatives perquè em fa entendre una cosa 
que és molt complexa com són l’economia i els comptes municipals. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Abans de res i 
com és habitual en l’estil d’aquest grup municipal volem felicitar allò que està ben fet, 
per tant volem felicitar doncs a l’Interventor de l’Ajuntament així com a la resta de 
l’equip econòmic pel rigor tècnic en la seva feina i per l’informe de liquidació del 
pressupost de l’exercici 2009 que ens han presentat. De l’informe, volem subratllar, 
per exemple, que l’execució del pressupost del 2009 ha estat el dels més alts dels 
darrers anys. 
 
 A nivell polític hem de destacar que aquest pressupost, el del 2009, va comptar 
amb la participació i el suport d’Esquerra Republicana de Catalunya i també 
d’Iniciativa per Catalunya Verds. El que ens toca, doncs, és valorar aquell acord. I 
hem de dir que l’execució dels acords als que va arribar ERC amb l’equip de govern, 
a grans trets, és satisfactòria; especialment pel que fa als acords de gruix, que eren 
els que afectaven a Polítiques Socials, Educació i Noves Tecnologies. 
 
 Ara fa un any, ja ens trobàvem en plena crisi econòmica i el pacte de 
Pressupost entre CiU, ICV i ERC es va centrar en les polítiques socials i la reactivació 
econòmica bàsicament. En aquest aspecte, un dels acords més rellevants va ser la 
creació d’una bossa de 700.000 € per afrontar la previsible demanda creixent del 
Servei d’Atenció Domiciliària, d’Ajuts Escolars i d’altres Ajuts Socials, que es sumava 
al milió d’euros de despesa ordinària ja prevista per a aquests serveis. Doncs bé, avui 
podem dir i amb plena satisfacció que durant l’any 2009 cap santcugatenc que 
estigués patint especialment la crisi i que necessitava algun d’aquests serveis socials 
ha deixat de rebre’ls. S’ha pogut fer front a totes les sol·licituds, com així hauria de 
ser sempre. Aquest és per a nosaltres el veritable sentit de la política i la veritable 
utilitat d’un pacte. 
 
 Pel que fa a Educació, vam acordar 100.000 euros d’utilització immediata per a 
manteniment i inversions a l’escoles. I així ha estat: hem pogut dignificar alguns 
espais escolars que tenien mancances als seus patis o al seu mobiliari. En poden 
donar fe el CEIP Joan Maragall, el CEIP Collserolla, el CEIP Pi d’En Xandri, el CEIP 
Turó de Can Mates, el CEIP Pins del Vallès o el CEIP Gerbert d’Orlac.       
 
 L’aposta que ha de fer Catalunya en l’economia del coneixement com a eix 
estratègic d’un futur creixement i benestar, feia necessari que la inversió en Noves 
Tecnologies fos una altra aposta important d’ERC de cara al Pressupost del 2009. En 
aquest context, l’acord pressupostari amb Esquerra Republicana ha portat a fer la 
inversió més gran de la història d’aquest Ajuntament en telecomunicacions, un total 
de 770.000 euros que s’han destinat a canalització de fibra òptica, a construir 3 torres 
noves de telecomunicacions, a rehabilitar la torre de comunicacions de la Floresta, a 
millorar les comunicacions entre els edificis municipals o a estendre la cobertura wi-fi 
als equipaments públics, i en aquest aspecte esperem que una futura modificació de 
la legislació pugui fer estendre el wi-fi a altres indrets ciutadans. 
 
 I voldria acabar també amb un advertiment, o dit d’una altra manera, amb allò 
que ens agrada menys de la liquidació d’aquest Pressupost. I és que un any més els 
números ens diuen que el paper del Servei d’Ocupació Municipal, és a dir, els serveis 
i programes que haurien d’ajudar a la creació i cerca de feina, ha continuat tenint un 
paper menys central del que li correspondria, i més en un moment de crisi com 
l’actual.  
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 És per això que enguany ERC va posar com a condició de donar suport al 
Pressupost 2010 un increment substancial dels recursos econòmics pel SOM i 
posarem molt de zel a l’hora de fer seguiment dels seus programes i serveis. 
L’Ajuntament, dins de les seves limitacions però també dins les seves moltes 
capacitats, ha de ser un agent actiu i activador per facilitar tant la recerca de feina 
com l’oferta de formació i informació a aquells santcugatencs que en aquests 
moments estan patint la situació d’atur. Aquesta ha de ser una prioritat del 2010. 
Darrera dels números freds d’un Pressupost ha d’haver-hi l’empatia i proximitat cap 
aquells dels nostres conciutadans que la necessiten. Aquest ha de ser el sentit últim 
d’un pressupost. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Avui és el 
dia de l’examen, avui és el dia de veure els fruits o els resultats d’haver codissenyat 
un pressupost amb l’equip de govern i Esquerra Republicana i avui és el dia que 
tenim els resultats, com s’ha efectuat aquesta despesa i com ha funcionat tot. He de 
dir que la sensació és agredolça, és una expressió que últimament fem servir molt, és 
agredolça perquè si bé vam fer un pacte de govern amb uns punts molt clars i que la 
majoria d’ells si ho quantifiquem amb un percentatge el 70% de l’acord de pressupost 
es va complint, hi ha una part que s’està complint avui i hi ha una part que és 
sorpresa i dic sorpresa perquè crec que és una qüestió prou important que no s’ha 
complert però sí que s’ha consolidat en el 2010 i m’explicaré després, dic això perquè 
el punt fort de l’acord d’Iniciativa, que per a Iniciativa era el punt més fort, per 
Iniciativa i per Esquerra Unida, era la bossa de contingències per polítiques socials i 
polítiques d’ocupació valorada en 700.000 €. Aquesta bossa de contingències es va 
dividir en 350.000 € per polítiques d’ocupació i 350.000 € per polítiques socials. Sobre 
la bossa de contingències de polítiques socials si bé el resultat de l’execució posa 0 
sabem perfectament que s’han executat aquests 350.000 € i 150.000 més gràcies a 
la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya que han fet arribar les seves 
subvencions i això ha garantit unes polítiques socials i una utilització de la bossa de 
contingència en condicions. Ara bé, la sorpresa és quan veus la bossa de 
contingències de promoció econòmica i ocupació, i veiem que l’executat són 3.000 €, 
home! la voluntat d’aquest regidor i d’aquest grup que va pactar aquesta bossa de 
contingència era per donar-li sortida; ja sé que el Sr. Joly em dirà: “la qüestió no és fer 
despesa, la qüestió és complir objectius”, hem complert els objectius?, jo crec que no, 
que l’atur creix dia a dia fins i tot a Sant Cugat, les dades diuen que creix i que cada 
dia surten notícies com per exemple que a Càritas hi ha problemes, que atenen a 
més gent i que hem de posar fil a l’agulla en aquest tipus de polítiques socials i de les 
persones. 
 
 Hi ha hagut coses molt bones, hi ha hagut la inclusió del Casino de la Floresta 
en les obres FEIL; hi ha hagut la introducció dels envasos al centre de la ciutat; hi ha 
hagut la millora del transport públic tant a la direcció del Leonardo, com ara a dia 
d’avui, a la Floresta i també ho volem posar a la balança. 
 
 Ara entrant en els números macro, malgrat la crisi la gent ha pagat els tributs 
perquè el nivell de recaptació només ha baixat un punt, ens podíem haver trobat en 
un moment en que davant la dificultat econòmica de moltes famílies no s’haguessin 
cobrat aquests tributs. Jo conec casos d’alguns ajuntaments que la gent amb una 
situació de dificultat greu -és un cas molt anecdòtic i bastant lamentable- canviaven el 
rebut de l’IBI per una feina, jo pago el rebut de l’IBI amb un treball a la comunitat, això 
s’ha sentit a una Oficina d’Atenció Ciutadana d’un Ajuntament de Catalunya. Les 
inversions previstes per l’ajuntament s’han executat a la meitat, sort en tenim del Fons 
Estatal d’Inversió Local, que si no hagués estat per això les inversions s’haguessin 
paralitzat. La previsió d’ingressos potser ha estat un pèl poc prudent per primer any 
després de molts anys, si bé l’equip tècnic i de gestió que aprofito per felicitar, 
sempre, i el Sr. Joly, havia previst un pressupost d’ingressos molt prudent per poder 
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complir, en aquest cas, aquest any, els percentatges canten. Hi ha un 79% d’execució 
d’ingressos sobre un 90, i aquest any que ve serà més complicat encara, serà més 
complicat perquè després altrament no tindrem ingressos extres per poder quadrar el 
pressupost. Una cosa també que s’ha fet és donar de baixa ingressos no cobrables 
com ha estat Ikea, l’Estonnac, o contribucions especials que per mala gestió s’han 
hagut de donar de baixa. El rati d’endeutament, aquest concepte que cada any creix o 
decreix a mi em fa molta gràcia, i em fa molta gràcia en el bon sentit, és un número 
que el volem tenir o el volem fer servir en algun moment?, és a dir, jo crec que és el 
moment, en un moment de crisi, de fer servir aquest rati d’endeutament i no tenir un 
número, el 69%, però més que un número potser que ja comencem a fer servir aquest 
rati d’endeutament per garantir polítiques. 
 
 Després en temes de personal veiem que s’han duplicat les hores extres i les 
certificacions. Com quadra aquesta presentació que ha fet el Sr. Joly amb un 
superàvit, bons números, al final els números han quadrat per una qüestió, que ha 
flotat per l’aire però no s’ha dit clarament, els ingressos extraordinaris que es preveien 
de Sorea, els 15 milions d’euros de Sorea serveixen per quadrar els números del 
pressupost 2009, és a dir els 15 milions extres que tenim previstos a cobrar en tres 
anys, en tres anualitats de 5 milions, serveixen per quadrar els números del 2009. Ja 
els hem gastat, els 15 milions s’han transformat en un superàvit d’1,9 milions d’euros i 
una comissió per qüestions que s’han d’aprovar prepagament de 5 milions, 15 – 7 
milions, però això no s’ha dit i això s’ha de dir, i aquest any 2010 no sé com ho farem 
perquè Sorea ja no hi serà i si els ingressos com jo sospito o com sospita molta gent, 
els ingressos encara decreixeran més en la participació d’ingressos a l’Estat, la 
situació serà molt complicada. 
 
 Per tant, conclusió de camp, el Sr. Joly avui ha portat un resultat en gestió 
probablement molt guapo, s’ha posat molt en valor la gestió, els objectius, l’estratègia, 
però ara és el moment de les polítiques socials, és el moment de fer polítiques 
d’ocupació, és el moment de garantir que les persones no pateixin més del compte la 
crisi, aquest és el moment de les persones, el moment de la política, això és política, 
no és el moment en un moment de crisi de portar resultats d’una magnífica gestió, 
hem de garantir això. Jo espero la seva rèplica i espero que em digui que els 
objectius s’han complert, ho espero, de veritat. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Hi ha 
hagut algun moment d’aquest debat que pensava que havia entrat en la dimensió 
desconeguda i el Sr. Calderón crec que ens ha tret una mica de la situació 
complicada. En qualsevol cas faré una intervenció clàssica, la primera seria en 
reconeixement de la tasca que han fet els serveis tècnics i també el Sr. Joly des de fa 
uns anys, sort que amb la situació que tenim actualment vostè ha fet un exercici jo 
crec que de planificació de l’àrea correcta, si ens trobéssim amb altres situacions més 
enllà del 2003 em sembla que ja no podríem pagar ni el gas, en qualsevol cas que 
quedi aquesta situació també en quant a una gestió crec que acurada en 
determinades situacions. Vostè està presentant una liquidació del pressupost per part 
de totes les àrees i nosaltres tenim diferents coses a dir sobre el conjunt de la 
liquidació, algunes de positives com és normal i algunes de negatives, i també farem 
una anàlisi de diferents àrees que les farem en l’apartat de rèplica. M’ha sorprès que 
no digués la paraula Sorea, potser és que se li ha oblidat, és difícil que s’oblidin 15 
milions però no l’ha dita. 
 
 Dites les presentacions creiem que hi ha una sèrie de qüestions positives en 
aquesta liquidació, no ho he explicat però la liquidació és allò que ens vam gastar en 
el pressupost del 2009 i on surten tots els tiquets del pàrquing, dels dinars, i de tot 
plegat, ho sumem i ho comparem amb tots els ingressos que tenim de la nostra 
nòmina i del interessos que tenim demanats i d’allò que hem cobrat per altres 
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situacions. Creiem que són positius els percentatges de pagaments efectuats, creiem 
que són adequats i també s’ha de dir, és lògic, tenim més ingressos que despeses 
per tant tenim un superàvit i hi ha un molt alt grau de recaptació dels impostos, ja ho 
hem dit en diferents ocasions, des que es porta des de l’oficina de Gestió de la 
Diputació de Barcelona tenim graus de recaptació d’allò que ens deuen els veïns i 
altres impostos, com les obres, un percentatge que supera el 92% enfront del 74% 
que teníem el 2004, per tant ara quan algú ens deu alguna cosa ho cobrem, anem bé. 
S’ha fet una cosa positiva que és el dubtós cobrament d’allò que ens deuen s’ha 
netejat, per tant això molt positiu perquè així no es desvirtua la generació d’ingressos. 
És positiva l’entrada de 15 milions de Sorea, però també té un apartat negatiu del que 
després en parlarem. Hem recaptat uns 2 milions d’euros de multes, algun demagog 
segurament posarà algun dia en algun butlletí de partit -jo crec que ja ho posarem 
nosaltres- que el pressupost de 2009 s’ha tancat gràcies a les multes de trànsit, és el 
mateix que vam posar l’any passat, no sé si ho recordaran, en qualsevol cas ha 
disminuït en 500.000 €, això vol dir que els ciutadans de Sant Cugat aparquem millor i 
conduïm millor. Hi ha cosa positiva que la vam anomenar en la Comissió Informativa, 
s’han tret dels possibles ingressos aquells que és difícil que ho siguin, s’ha tret el 
possible ingrés d’Ikea, cosa que és evident que no podíem posar, s’ha tret també un 
tema de Mira-sol centre i la possible gestió, s’ha tret el tema de l’Estonnac, és una 
operació urbanística que en aquests moments està com a mínim amb uns quants 
interrogants, i també s’han tret els possibles ingressos de les contribucions especials 
de Mira-sol i la Floresta que un jutge va determinar que no les podem cobrar. Això en 
qualsevol cas creiem que és un exercici positiu des de l’àmbit d’Intervenció i des de 
l’àrea i per tant així ho posem també sobre la taula. 
 
 Aspectes negatius de la liquidació que estem fent, home! si estem dient que 
ara estem cobrant molt bé els impostos vol dir que abans no els cobràvem molt bé els 
impostos, per tant es van perdre una sèrie de milions que és un clàssic. Un altre 
clàssic és els 900 i escaig mil euros que estem pagant d’exercici extrapressupostaris 
de la recollida d’escombraries, aquí no hi entraré gaire però el dia 27 més o menys 
abans de les eleccions el Sr. Alcalde va signar un reconeixement de crèdit on li 
devíem 3,5 milions d’euros a una empresa d’aquesta casa que recull escombraries 
entre altres, i regularment li hem anat pagant 1 milió més o menys, per tant això 
també suma. De les inversions que teníem previstes hem executat el 50%, per tant si 
hem executat el 50% no hem fet el 60, no hem fet el 70, hem fet el 50, fins i tot és 
més alt que en altres ocasions però no hem fet el 100, per tant també s’ha de posar. 
Tenim un percentatge de deute de la nostra hipoteca al banc, en aquests moments és 
prop del 68% i en tot cas el nostre endeutament tot i que encara té un marge tenim un 
endeutament que ha millorat. Segons l’informe de l’Interventor no tenim una 
adequada pressupostació dels ingressos ordinaris, hem previst que tindríem 100 i no 
hem tingut 100 d’ingressos, hem tingut 78,9, per tant prevèiem que tindríem un sou 
més alt i n’hem tingut menys, això també ens ha fet que les despeses hagin de ser 
menors perquè sinó no quadraria. No cobrim determinats aspectes d’estabilitat 
pressupostària i llavors hi ha un concepte que l’ha apuntat la Sra. Rodríguez i molt 
més clarament el Sr. Calderón que és la cosa aquesta de Sorea; què ha passat aquí, 
tenim el pressupost de 2009 i ens falten 13,5 milions, perquè hem de treure allò que 
no cobrarem, ens arriba curiosament el mes de desembre un ingrés de Sorea, està 
bé, i amb aquests diners que ens arriben, dels 15, en traiem 13,5 i aquests 13,5 
serveixen per tapar el forat de 2009. Diners que cobrarem el 2010, 2011 i 2012, per 
tant què ens queda de Sorea doncs 1,5, per tant Sorea no existeix. Creiem que des 
del punt de vista comptable és necessari que tanquin el pressupost, ho entenem 
perfectament, com molt bé diu el Sr. Interventor es tracta d’un ingrés extraordinari 
únic de difícil repetició, s’ha imputat al 2009 els tres terminis i si no haguéssim tingut a 
Sorea i agafo també paraules del Sr. Interventor hauríem entrat en una crisi 
econòmica municipal, per tant per a nosaltres el més important d’aquesta liquidació a 
part de les qüestions ben fetes que ja hem anomenat, com ha de ser, també hi ha 
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coses ben fetes, és que és un superàvit maquillat amb l’entrada de 15 milions d’euros 
de Sorea. Què passarà l’any que ve?, ja ho veurem. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Jo crec 
que en aquest debat com he dit al principi tots teníem molt ben identificades les 
magnituds i per tant tots estem parlant del mateix, per tant jo crec que això és molt 
d’agrair però intervindré perquè crec que s’han fet algunes al·lusions a les quals he 
de respondre perquè a més així se m’ha demanat, sobretot el Sr. Calderón em deia 
sobre si s’han complert els objectius, i jo haig de dir que sí que s’han complert i a més 
sense cap mena de dubtes i si em pregunta més específicament sobre els objectius 
de treball i de formació del Servei d’Ocupació Municipal sens dubte, a més a més crec 
que és una àrea que mereix fins i tot especial atenció des del punt de vista de la 
productivitat, les persones que ja estan treballant en aquest moment jo crec que han 
demostrat alguna cosa important, no només complir els objectius sinó demostrar que 
es poden fer increments de productivitat dins l’administració pública molt importants, a 
més a més perquè tot això ho estem fent des d’una vessant de preocupació per fer un 
paraigua general d’empresa i ocupació, ja sabeu que ara estem parlant molt 
d’empresa i ocupació, intentant lligar aquests dos mons, hem fet l’Oficina d’Atenció a 
l’Empresa, estem posant èmfasi en els temes de formació i treball perquè com deia el 
Sr. Grangé són fonamentals i en prenc bona nota que el 2010 aquests temes són i 
segueixen sent fonamentals i el tema de la promoció i foment del territori, i tot això 
entenem que no es poden portar com a polítiques separades sinó dins d’un mateix 
paraigua intentar fomentar-les el màxim possible. Això directament vol dir més 
despesa per la via de la bossa de contingència, ja ho ha contestat vostè mateix amb 
paraules meves i és que és així, això no es mesura només en quantitat de despesa, 
perquè això seria des del nostre punt de vista ineficient; quan jo li dic que hem 
acomplert els objectius hi ha una dada que a mi sempre m’ha preocupat molt en totes 
les polítiques d’ocupació i tots els diners que rebem d’altres institucions com poden 
ser la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Barcelona per temes d’ocupació que 
són molts diners perquè fem molta despesa, i estem parlant de bossa de contingència 
però hi ha 700.000 € que ens venen d’altres institucions i que posem en aquestes 
polítiques, i el que em preocupa és que et gastes molts diners amb tota aquesta 
formació i que en definitiva al final no acabi sent un món que viu per sí mateix perquè 
el més important és que la gent trobi feina, que els formem per ajudar a que es trobi 
feina i que les polítiques d’ocupació que es faci, sigui amb matèria de bossa 
d’ocupació, sigui en matèria de formació, sigui del que sigui, hi ha un rati que a 
nosaltres ens ha de preocupar molt i és quanta de la gent que passa per aquestes 
polítiques públiques acaba trobant un lloc de treball, i aquest és un exercici que costa 
molt fer-lo des dels ens locals perquè a més a més és una política que està molt 
compartida amb la Generalitat de Catalunya mateix, perquè són les polítiques dels 
serveis d’ocupació de Catalunya que té descentralitzades; nosaltres l’hem fet aquest 
exercici i la dada que tenim de la gent que els últims tres mesos des que la vam 
atendre troba feina o no troba feina, hagi passat per qualsevol dels serveis de la casa, 
sigui de formació o sigui perquè ha vingut a incloure’s a una càpsula d’ajut que fem 
per mirar de trobar feina, o a la bossa de treball o el que sigui, entre una mitjana del 
35 i el 45% estan trobant feina en aquests tres mesos, i a mi em sembla una dada 
molt alta, és una dada molt bona, no estem desatenent a ningú, ve la Diputació de 
Barcelona i fa una anàlisi de competitivitat de totes les administracions públiques i 
una de les dades que aporta és quants dies triga l’administració a atendre una 
persona que ve amb un problema d’atur?, doncs estem a dalt de tot en aquest 
rànquing, la mitjana són 9 dies i estem atenent a la gent amb 4 dies, i jo crec que tot 
això són dades que posen de manifest com deia abans -no només amb aquesta 
política, estic posant el focus en aquesta perquè vostè m’ho ha demanat 
específicament però podríem dir el mateix en el tema de Serveis Socials o en 
qualsevol altra política- que aquesta casa no està presentant cap símptoma o jo crec 
que no hi ha ningú que pugui dir vostè té un dèficit d’atenció amb alguna política 
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pública d’aquesta casa, no és així, per tant a la pregunta de si responem amb els 
objectius, clarament li dic que sí. 
 
 Sobre el tema del número, el número de l’endeutament, és important perquè és 
una qüestió sobretot de confiança, hi ha una cosa i és que les institucions públiques 
han de generar confiança a l’entorn i sobretot també al mercat i en aquest cas el 
nostre mercat quin és, nosaltres no col·loquem bons del tresor, ni col·loquem deute 
públic, però sí que demanem una cosa i és diners a les entitats bancàries, diners a 
les entitats bancàries per poder seguir realitzant l’endeutament que pertoca per 
mantenir aquest rati d’endeutament, és a dir, cada any aquest ajuntament renova tot 
el seu endeutament, no en fem més del que fèiem, complim amb la Llei d’estabilitat 
pressupostària però sí que anem als bancs a demanar diners, i ai que anéssim al 
banc i no ens donessin els diners!, aquest és el gran problema, i a dia d’avui aquesta 
institució és la seva manera d’estar examinada pel mercat i és que quan demanem 
aquests diners venen les institucions bancàries i no només tenim tots els diners que 
demanem sinó que a més a més ho tenim amb un tipus d’interès molt baix, i el tipus 
d’interès és importantíssim perquè el tipus d’interès és el que et determina el factor de 
risc, o sigui com t’estan veient aquestes institucions de fora a tu, i això per què és 
important?, doncs és important perquè no només és un número, perquè permet estar 
fort, perquè quan deia que s’estan complint els objectius de les polítiques públiques 
és per això. També em diu que és el moment de la política, i és que rigorositat 
econòmica i bona gestió és política, jo crec que el nostre país i la nostra cultura 
política està massa acostumada a creure que el tema de l’economia i el tema de la 
gestió és una cosa que és apart i que va apart de la política, i política és gestió i és 
gestió de recursos econòmics i és també aquesta ortodòxia i quan aquest equip de 
govern es reuneix i determina els objectius estratègics de l’any 2010 arriba a la 
conclusió que és un objectiu polític principal, no d’economia, és si les coses fins el dia 
d’avui han anat ben conduïdes és perquè hi ha una unanimitat general d’aquest equip 
de govern en no creure que el tema d’economia és un tema d’economia sinó que el 
tema d’economia és un tema també de cadascuna de les àrees i la gestió econòmica i 
pressupostària a dia d’avui és un tema de primera magnitud política no per economia 
sinó per polítiques socials, per territori, per urbanisme, per medi ambient i per totes 
les àrees de la casa. 
 
 Acabo amb un últim punt que sí que volia posar de manifest, i és el tema de 
Sorea, disculpin, ni molt menys no l’he mencionat perquè volgués amagar res, ni molt 
menys, el tema de Sorea és claríssim i els dono la raó claríssimament, el tema de 
Sorea no vull dir que distorsiona però sí que és un element que forma part de la 
liquidació del 2009 perquè és un dret reconegut que es produeix el 2009 i són 15 
milions d’euros, per tant són molts diners, hem de tenir màxima alerta i així l’equip de 
govern ho ha analitzat i en Junta de Govern ho té molt en compte, els números i les 
finances municipals no serien les que són en aquests moments si aquest ingrés no 
s’hagués produït o no es produís en els propers anys, o no s’hagués pogut 
comptabilitzar. Ho tenim molt clar i és per això que no podem baixar la guàrdia, ara 
bé, també és cert que això no és una loteria, això forma part també del tema de 
gestió, perquè si es revisen aquests objectius que tenim pactats pel pressupost 2009 i 
dèiem en el tema de funció social i reactivació econòmica, dins del tema de 
reactivació econòmica hi ha un objectiu, el número 1, que és reenginyeria de serveis i 
dins de reenginyeria de serveis vol dir analitzar tota la despesa pública, analitzar tot el 
que fas des de dins de la casa i un dels punts claus és analitzar també tot el que 
correspon a allò que tens concessionat, les concessions públiques, i així com hem 
treballat tot el tema del deute com es referia el Sr. Villaseñor en el tema del deute 
amb empreses que gestionen les recollides d’escombraries a la ciutat com poden 
haver d’altres serveis, doncs la de l’aigua era un tema molt important i aquí hi havia 
un pacte, hi havia un acord de preus efectuat per qui té la competència d’efectuar-ho 
que no hi estàvem d’acord precisament per haver fet aquesta feina de gestió 
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barrejada amb tot el tema econòmic i gràcies a aquesta implicació amb el dia a dia de 
la gestió trobem un reglament que són uns diners que haurien entrat en aquesta casa 
el 2019 i nosaltres fem que en lloc que entrin el 2019 entrin el 2009, o el 2010, o el 
2011, amb els seus venciments puntuals, per tant no és un loteria això, forma part de 
la gestió, és evident que cada dia no trobarem una cosa com aquesta però hem de 
seguir posant èmfasi en treballar, en analitzar totes aquestes concessions, analitzar 
tota la despesa pública, analitzar processos i seguir treballant en aquesta feina. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Sr. Joly, 
jo estic d’acord en que la gestió i la política econòmica també és política, també ho 
és, i probablement compartim molts principis però el que no compartim probablement 
siguin els objectius o la manera de fer-ho, però a nivell de gestió en el fons estem 
d’acord, el que passa és que quan parlem que s’han complert els objectius, quan 
trobes partides i mires al detall, mires que hi ha un romanent de 500.000 € de lliure 
disposició als districtes que no s’ha gastat, mires que les franges de protecció de les 
urbanitzacions i les zones urbanitzables no s’ha fet tota la despesa, doncs a veure tot 
això va més enllà de la gestió o no del dia a dia i la reenginyeria de serveis a la casa, 
podem estar parlant eternament de la productivitat o no de les persones que estan 
treballant al SOM, persones que probablement facin molt bé la seva feina, vostè ho 
acaba de dir, fan molt bé la seva feina però a més a més el que cal és una aposta 
decidida des de l’ajuntament de Sant Cugat cap a les polítiques d’ocupació. L’altra 
política de promoció econòmica la fan molt bé, però també cal posar el fil a l’agulla a 
la política d’ocupació dels treballadors i treballadores de Sant Cugat que molts d’ells 
estan patint la crisi econòmica. 
 
 Res més, sap que ens trobarà sempre i quan els objectius finals sempre 
coincideixin. En aquest cas ha estat una petita decepció veure partides que nosaltres 
pensàvem que s’haurien executat independentment que s’hagi complert o no 
l’objectiu però que s’haurien executat i que haurien estat molt ben executades i que 
haurien ajudat molt més a la ciutadania de Sant Cugat a passar aquest mal tràngol. 
També vull posar de manifest que a veure com ens ho fem el 2010 per quadrar els 
números. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Agraeixo al Sr. Joly la interpretació en aquesta segona intervenció seva sobre Sorea. 
Nosaltres ens quedem amb una frase que és l’ingrés extraordinari de Sorea salva al 
pressupost de Sant Cugat a entrar en fallida, que és el que ha passat perquè si no 
haguéssim tingut aquests 15 milions d’euros -la frase és meva no de vostè- ens en 
faltarien 13 i un pressupost al que li falten 13 milions està en fallida. Jo crec que 
estem dient el mateix però cadascú ho diu des del seu posicionament, per tant la 
complicació del tema és què passarà l’any vinent quan no tinguem aquest fons i per 
tant haurem de reduir, d’optimitzar, segurament s’aconseguirà una optimització més 
gran dels serveis, i per tant estaríem d’acord amb aquesta optimització però per tant 
que quedi molt clar que si s’ha tancat el pressupost és per l’ingrés de Sorea, que 
tothom ho tingui molt clar. 
 
 El Sr. Calderón ha parlat d’algunes partides que no s’han gastat, per exemple 
manteniment de vegetació de camins, franges de protecció, control del mosquit tigre, 
esperem que l’any que ve es gasti perquè sembla que ha plogut darrerament, un 
tema de la Llei de dependència, fons de contingències vostès n’han parlat, 
contractació del SOM, ajuts escolars no s’han gastat 68.000 €, ajuts de l’IBI 89.000, 
adequació d’escoles bressol, pressupost de lliure disposició de districtes que suposo 
que quedarà per l’any següent, propostes de districtes, pista d’atletisme que això són 
figues d’un altre paner, i acabo amb el pla de façanes, no ho dic amb segones. 
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 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Perquè 
hi ha una incorrecció amb el titular que resumeix vostè i és perquè molt possiblement 
si no haguéssim tingut aquest ingrés el que no hauríem pogut fer és aplicar la terrible 
ortodòxia que hem aplicat en aquest moment amb les finances i amb la comptabilitat 
pública, és a dir molt possiblement totes aquelles decisions que hem pres a dia d’avui 
podríem haver-les aguantat però gràcies a tenir un ingrés com el de Sorea et treus 
totes aquestes motxilles que t’afecten en el teu futur i fas net absolutament; quantes 
administracions Sr. Villaseñor voldrien estar plorant amb els nostres ulls, tot i això no 
vull dir que no hem de tenir precaució i jo mateix ja ho he posat de manifest abans, 
atenció perquè aquest ingrés és extraordinari, però d’aquí a fer una relació de dir que 
si no fos per aquest ingrés ja estem en fallida, no, perquè això no és cert, perquè 
aquest ingrés no s’ha fet servir per pagar la despesa corrent de l’any 2009, aquest 
ingrés s’ha fet servir per a fer una neteja bestial d’aquestes motxilles que poden 
suposar dubtes en el seu cobrament i sobretot per fer una quantitat de provisions, fins 
i tot diria inaudites, de seguretat, per aconseguir donar oxigen a caixa, perquè 
sobretot el que ens preocupa és que tresoreria pugui pagar i pugui pagar ràpid als 
seus proveïdors. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Rodríguez, per què em demana la paraula?, 
ho sento però no existeix el torn d’observacions. Li he demanat si volia intervenir al 
principi i no ha demanat la paraula en aquell moment per tant no procedeix en aquest 
moment que vostè pugui entrar en el debat, només ho podria fer si hagués hagut 
alguna al·lusió i jo no l’he percebut. 
 
 Sr. Villaseñor, el debat està exhaurit; no tinc la sensació que hagi hagut cap 
al·lusió sinó que hi ha hagut una contradicció d’elements, però no hi ha hagut una 
al·lusió perquè vostè estava en el debat, l’al·lusió jo entenc que es referiria si hagués 
estat directe o si hagués estat amb algú que no hagués estat participant. Crec que el 
debat està exhaurit i hi ha hagut suficients torns per tant passem al següent punt de 
l’ordre del dia. 
 
SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
 13.- DACIÓ DE COMPTE DE L’EXECUCIÓ DE L’1% DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DESTINAT A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT INTERNACIONAL 
L’ANY 2009. 
 
 Atès que el Ple Municipal va aprovar el “Pla director municipal en solidaritat i 
cooperació internacional 2009-2011” que, entre d’altres aspectes, ha de determinar 
els criteris de gestió de l’1% d’ingressos propis municipals destinats a la cooperació. 
 
 Atès que aquest pla director ha de complementar-se anualment amb un 
programa d’actuació que concreti les accions a desenvolupar dins de les orientacions 
i les directrius que s’estableixen al Pla Director aprovat. 
 
 Atès que des de l’Àmbit de Polítiques Socials s’han desenvolupat les accions 
necessàries per executar l’1% consignat per a l’any 2009. 
 
 En base a tot l’anterior, el Ple municipal adopta el següent: 
 

ACORD 
 
 - DONAR COMPTE de l’aportació destinada a cooperació i solidaritat l’any 
2009, de la distribució dels recursos, i de l’execució dels mateixos segons el detall 
adjunt a aquest acord. 
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDORA DE COOPERACIÓ, IMMIGRACIÓ I IGUALTAT, SRA. 
PELLICER: Tal com vam aprovar en el Pla director per unanimitat de tots els partits 
polítics vam decidir que cada any donaríem compte de amb què hem gastat aquests 
diners i efectivament portem a compte la distribució d’aquests recursos que a grans 
trets encara que els hi hem donat detalladament a la Comissió Informativa han estat 
uns 700.000 €, 250.000 més o menys de cooperació indirecta, 150.000 de directa, 
90.000 de sensibilització, 69.000 de convenis i 100.000 d’emergències. Crec que 
podem estar satisfets de la total transparència amb la que s’ha portat i també de que 
tots aquests ajuts que suposen més de 700.000 € poden arribar a moltes persones i 
des de Sant Cugat estem ajudant a moltes persones del tercer món. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Ve de gust 
sempre parlar de solidaritat i de cooperació en aquest Ple, no només perquè és un 
tema que ens agradi i que ens trobem còmodes sinó perquè també cal que li donem 
la importància que es mereix. Nosaltres valorem positivament l’acció realitzada en 
l’àmbit de cooperació i solidaritat, una acció que és arran dels diferents plans que 
s’han anat succeint al llarg del temps però també herència d’haver escoltat i haver 
treballat amb la Xarxa Solidària, el conjunt d’entitats de Sant Cugat que lideren les 
polítiques de cooperació i que per sort l’ajuntament de Sant Cugat des dels inicis ha 
anat codecidint aquestes accions de cooperació i de solidaritat. En general, valorant 
els projectes que s’han finançat tant des de cooperació directa com de cooperació 
indirecta, aquella que les entitats o ONGs de Sant Cugat ens presenten, valorem 
sobretot aquest continu treball d’anar incidint en les causes estructurals i anar fugint 
poc a poc del que és l’assistencialisme, crec que és bàsic que la cooperació sigui 
valenta, que la cooperació vulgui transformar, i que la cooperació -com hem dit- 
incideixi en aquestes causes. Hem vist molts projectes que parlen d’educació, de 
sobirania alimentària, d’integració social, per tant benvinguts siguin tots aquests 
projectes i els criteris que fan que siguin premiats i valorats. 
 
 També hem vist una sèrie de projectes que ens agraden i que el grup municipal 
d’Esquerra Republicana s’hi troba molt còmode, tots aquells que parlen de la 
cooperació, de reforç identitari, alguns projectes com la recuperació de cultius 
autòctons, de la recuperació de les organitzacions socials indígenes, de les 
organitzacions socials comunitàries d’aquests pobles indígenes que garanteixen i 
reforcen la cohesió social, eviten immigracions, i fa que no col·lapsi el que són les 
relacions entre el nord i el sud. 
 
 Hem vist també com l’avaluació de projectes, les auditories, els estudis de 
seguiment tiren endavant, per tant també els felicitem i ho agraïm, era una de les 
nostres esmenes a l’hora d’aprovar el Pla de cooperació i solidaritat, garanteix més 
transparència i sobretot ens ha d’ajudar a valorar l’impacte que tenen les nostres 
accions en els països del sud i a modular-ho si cal. Enguany no hem vist i li pregunto 
a la regidora Susanna Pellicer, no ho he sabut veure, segurament deu estar 
desenvolupat, li pregunto si es mantenen les accions de suport tècnic, va ser 
important en el Pla de Cooperació actual que no tot es centrés en les aportacions 
econòmiques sinó que també hi hagués una relació de suport tècnic dels països del 
nord cap els països del sud, és una pregunta que els hi fem, si es manté o no. També 
al llarg del repàs d’aquests projectes d’educació per la solidaritat, de sensibilització, 
continua sent un dels eixos importants, creiem que no es pot entendre polítiques de 
cooperació sense una bona política d’educació en la solidaritat en els països del nord 
perquè si no aconseguim els canvis de mentalitat aquí segurament no aconseguirem 
variar les relacions entre el nord i el sud i per tant són força importants que les 
polítiques d’educació en la solidaritat siguin valentes. 
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 Hem vist com un dels projectes de sensibilització és el projecte del Bibliomón 
que ens va presentar en unes Comissions Informatives fa relativament poc, aquest 
Bibliomón se centra en la memòria històrica, refugiats, exiliats, desplaçats, també el 
respecte a la diversitat i a l’habitatge digne, creiem que és un encert tractar aquests 
temes i més quan la nostra nació, Catalunya, ha estat malauradament una nació que 
ha generat exili i refugiats, i per tant els felicitem, però sí que els hi demanaríem que 
des de Cooperació i Solidaritat assumeixin part d’un acord que vam prendre en 
aquest Ple municipal que va ser donar suport a una iniciativa del PEN Club que era el 
programa d’Escriptor Refugiat que des de Cultura n’hem tingut diverses converses 
però que cal encara fer-hi un esforç per fer-ho possible, per tant en el marc d’aquesta 
política de suport i de visualització dels refugiats i dels desplaçats els instem a que 
tinguin en consideració el projecte del PEN. Vostè ha dit que el Pla va ser aprovat per 
unanimitat, evidentment si el portéssim a aprovació avui segurament amb algunes 
esmenes però continuarien tenint el nostre suport. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo vull intervenir 
bàsicament per dos motius, un és una felicitació pel fet que s’incorpori aquest punt en 
una ordre del dia d’un Ple, jo crec que seria sa, donaria resposta a la transparència 
de la qual ens fem orgull en aquest ajuntament, que totes les àrees fessin una dació 
de compte encara que fos a les respectives Comissions Informatives. Jo vull ressaltar 
que en aquest cas l’única àrea que jo sàpiga que ha fet aquest exercici ha estat l’àrea 
de Polítiques Socials i Cooperació i trobo a faltar el que es feia altres anys de donar 
compte amb detall de la liquidació d’àrees com per exemple Medi Ambient o Cultura i 
Educació, per dir dos exemples de polítiques importants en pressupostos també 
importants. 
 
 El nostre grup se sent orgullós de que el nostre ajuntament sigui un ajuntament 
de referència pel que fa a les polítiques de solidaritat, crec que hem participat també 
en la seva definició però és obvi que s’ha de posar en valor que qui lidera aquestes 
polítiques és el govern i per tant no podem fer res més que felicitar el govern de 
mantenir aquest 1%, ja ens agradaria que altres administracions ho fessin, i crec que 
és una bona cosa i és bo que la gent ho sàpiga, i a més que aquest 1%, aquests 
diners que són molts diners, més de 600.000 €, estiguin destinats a polítiques que 
entre tots també ens hem posat d’acord i que a més a més ho fem de forma 
compartida amb la xarxa solidària, per tant els haig de felicitar per aquesta feina. 
 
 Només una reflexió al voltant d’aquestes partides i això sí des del 
desconeixement, penso que en un pressupost de més de 600.000 € potser hauríem 
d’estudiar la manera de que les partides destinades a l’avaluació d’aquests projectes 
fossin menors, no sé si això és possible però jo crec que en tot cas 20.000 € en 
cooperació són molts diners pel destinatari i si els podem dirigir a projectes de països 
amb problemes doncs millor que no pas avaluar que aquests projectes que hem fet 
donin resposta al que nosaltres preteníem, doncs penso que seria bo pels destinataris 
d’aquests diners, segurament no és possible i tampoc entenc que sigui un 
percentatge molt elevat però sí que en els 600.000 € més de 60.000 € els dediquem 
justament a avaluar que allò que fem estigui ben fet, potser aquest és el peatge que 
hem de pagar i si és així cap problema. 
 
 En resum, felicitats, m’agradaria de totes formes ressaltar que altres àrees 
donin compte també del detall de les partides que s’han gastat, s’han liquidat, del 
2009, segurament els dubtes d’alguna regidora en aquest debat no serien els que han 
estat perquè jo crec que de totes les intervencions que hi ha hagut no n’hi ha hagut 
cap que digués una cosa que no fos, perquè la liquidació és la que és i una altra cosa 
és que no ens l’expliquin detalladament i per tant nosaltres haguem de prendre unes 
determinacions sobre els papers que ens donen. 
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 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En la 
mateixa línia que els anteriors companys nosaltres intervindrem per felicitar a l’equip 
de govern i a l’equip tècnic de l’àrea de Solidaritat i Cooperació pel que considerem 
que és una bona tasca, una tasca que ja s’està desenvolupant des de fa temps, 
creiem que també s’ha de destacar el paper d’altres administracions que proveeixen 
de subvencions el nostre ajuntament, destacar com deia el Sr. Boix el lideratge de 
l’ajuntament i del govern en la política de solidaritat, creiem que és molt positiva, i 
d’altra banda si se’ns permet alguna reflexió sobre tot això positiu que li estem dient, 
segurament intentar buscar que ja sé que ho estan fent un relat entre immigració i 
solidaritat, entre aquella gent que quan en els seus països són receptors de la nostra 
cooperació però quan estan aquí són receptors o són posats dins del concepte 
d’immigració el lligam i un relat comú entre aquestes dues realitats entenem que és 
molt positiu i per tant els encoratgem a continuar avançant en aquesta idea. 
 
 Sobre les dues petites preguntes sobre tot plegat, una ja l’ha dit el Sr. Boix, per 
tant no la repetiré, que era el tema de l’avaluació; i l’altra si se’m permet és la 
pregunta de si és possible no imputar els costos de personal a l’1% de solidaritat. 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 14.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Vull fer 
tres intervencions: una és un prec, encara que sigui testimonial.  
 
TRASLLAT SERVEIS SOCIALS AL CASAL DE CULTURA DE MIRA-SOL: És un 
prec sobre l’anada dels Serveis Socials al Casal de Cultura de Mira-sol. Bé, aquest 
tema que plantejo l’he demanat al Consell de Districte i a la Informativa i he obtingut 
un no per resposta cada cop. Les raons que se’m donen no em convencen i 
aleshores he optat per fer arribar aquest prec al Ple. A casa meva diuen que sóc 
persistent i segurament tenen raó i per això insisteixo. Poden també abstenir-se de 
contestar-me ja que la resposta de moment ja la sé, però demanaria que 
reconsideressin la seva posició. Bé, explico, a Valldoreix, a la Floresta i a les Planes 
es desplaça una treballadora social un dia a la setmana o a convenir. Demano que es 
faci també el mateix a les instal·lacions del Casal de Mira-sol. Se’m diu que si va una 
persona no es podrà fer un treball en equip, però és que a la resta de districtes hi va 
una sola persona. Se’m diu que ja aniran al tercer CAP, però el tercer CAP no està 
acabat i queda molt lluny del nucli de Mira-sol. Se’m diu que l’espai no és adequat -jo 
crec que és magnífic-, se’m diu que hi ha soroll de canalla i jo he vist que a les hores 
que van els Serveis Socials són hores que hi ha classe i per tant, i se’m diu que és un 
barri amb poca problemàtica social però no acabo de tenir aquestes dades 
comparatives. Bé doncs, mentre jo no trobi un argument convincent doncs segueixo 
insistint. El meu Grup considera que és important que els Serveis Socials estiguin a 
prop.  
 
MOCIÓ PREVENCIÓ EMABARASSOS NO DESITJATS I MALALTIES DE 
TRANSMISSIÓ SEXUAL: Altres dues consideracions vull fer sobre dues mocions 
que jo entenc que els acords de Ple s’han de complir i per mi no s’estan complint. Dos 
exemples, aquestes: la moció que varem presentar sobre embarassos no desitjats, 
prevenció sobre embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual tenien un 
segon punt que deia, reforçant i concretant el primer acord, impulsar una campanya 
formativa i informativa relativa a la prevenció d’embarassos no desitjats entre 
adolescents i de les malalties de transmissió sexual potenciant polítiques de serveis i 
de prestacions en matèria d’anticoncepció com el sistema de prevenció d’embarassos 
no desitjats i per tant, per disminuir les interrupcions voluntàries d’embarassos. Els 
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altres punts de la moció penso que sí que estan resolts, però aquest punt penso que 
no se li ha donat la importància que pel nostre Grup tenia.  
 
CONSELL DELS INFANTS: I una altra moció és la moció del Consell dels Infants. 
Nosaltres aquesta moció en principi pensàvem que la gestionaria Educació i varem 
preguntar a Educació com estava el tema. Se’ns va dir, bé entre passadissos o entre 
converses, que anava a Serveis a la Ciutadania i a Alcaldia i això la Tinent d’Alcalde 
ens ho va confirmar, però és clar, a la moció hi ha uns terminis que ja a hores d’ara 
no s’estan complint i uns acords, que són previs a iniciar aquest Consell, que tampoc 
estan complint els terminis que posava. Per mi són, el tercer acord que deia: comptar 
amb els equips directius de les escoles i de les entitats i associacions que treballen o 
col·laboren amb la formació i amb el lleure dels infants per elaborar el reglament 
d’aquest Consell. Jo he parlat amb direccions d’escoles la setmana passada, no sé si 
s’ha fet alguna cosa aquesta setmana, i no en saben res d’aquesta moció. I a la gent 
del món de l’esplai tampoc. I el quart acord deia: realitzar aquest reglament i aprovar-
lo en un Ple abans de finals del primer trimestre de l’any 2010, penso que l’estem 
acabant i no l’estem aprovant i no tenim cap indici, ni s’ha informat a cap informativa 
de que això estigui preparant-se. Possiblement, s’està preparant. Si a nosaltres se’ns 
demanés un ajornament, possiblement no tindríem cap inconvenient, però els acords 
de Ple penso que són per alguna cosa. Moltes gràcies. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. FORTUNY 
(RESPOSTA):  
 
TRASLLAT SERVEIS SOCIALS AL CASAL DE CULTURA DE MIRA-SOL: Bé, 
respondré a les tres preguntes. En primer lloc i pel que fa als Serveis Socials de Mira-
sol, bé, Sra. Gorina, vostè ho ha explicat molt bé. N’hem parlat moltíssimes vegades. 
Jo ja li he explicat el nostre parer polític però sobretot el nostre parer tècnic i bé no 
m’estendré massa en la resposta, perquè, com ja li he dit, n’hem tractat en el Consell 
de Districte de Mira-sol, que jo mateixa em vaig desplaçar per explicar el tema de la 
proximitat dels Serveis Socials i sí remarcar i confirmar que optem per aquesta 
proximitat d’aquests Serveis Socials. Optem per a que aquests Serveis Socials és 
molt millor que actuïn de manera, diguéssim, coordinada amb un equip, o sigui, no 
només haguem d’atendre gent gran sinó que siguem capaços d’atendre a tota la 
problemàtica social que ens arriba en aquests serveis socials d’atenció social bàsica, 
que és tant adults, com gent gran, com família i infància. I dir-li que en una Comissió 
Informativa ja li varem respondre que les necessitats de Mira-sol, no és que no tinguin 
necessitats socials, sí que en tenen de necessitats socials però principalment són 
gent gran i que ja no van, ja no es desplacen, ni a Casa Mònaco, ni a la Plaça d’en 
Coll, és que ja hi va el treballador social al domicili. La voluntat és que sigui el 
treballador social el que garanteixi el benestar i la continuïtat d’aquella persona a 
casa. I en aquest sentit, quedaria coberta aquesta preocupació que vostè té i que, bé, 
que jo la comprenc, jo la respecto, però li confirmo que tècnicament, i també mirant 
pel bé comú, la millor opció és que aquests Serveis Socials d’Atenció Social Bàsica 
que han d’atendre a les persones de Mira-sol estiguin ubicades en el tercer CAP, 
que, a més, garantirem aquesta necessària coordinació amb l’espai sanitari.  
 
MOCIÓ PREVENCIÓ EMABARASSOS NO DESITJATS I MALALTIES DE 
TRANSMISSIÓ SEXUAL: Pel que fa al compliment de la moció de la prevenció 
d’embarassos, bé, comentar-li que estem fent tot el que estem fent, respon a les 
necessitats que se’ns concreta i que se’ns confirma que té Sant Cugat, en aquest 
sentit. Li recordo el programa MAQUINA, també tot el que s’està fent a partir del Pla 
de Dinamització educativa en les escoles, tant pel que fa a l’educació afectiva com 
amb tot el tema de contracepció, tot el tema d’igualtat i d’atenció a la sexualitat. Tota 
la feina que s’està fent molt ben feta des del CAP a la gent de la Tarda Jove. No fa 
massa que li van fer arribar la memòria i que, bé, quan vulgui que en parlem més en 
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detall sobre el compliment d’aquesta moció doncs estaré encantada de poder-ho fer, 
però per aquest equip de govern el compliment d’aquesta moció és correcte.  
 
CONSELL DELS INFANTS: I pel que fa al Consell dels Infants, bé, dir-li, que tot i que 
l’estem liderant des de Serveis a la Ciutadania és una, diguéssim, el Consell dels 
Infants és un Consell que lidera el nostre Alcalde i en el que intervindran diferents 
àrees de l’Ajuntament. Que estigui vinculada a Serveis a la Ciutadania és perquè la 
llei ens ho marca així. La Llei d’Infància depèn de Serveis Socials i en aquest sentit 
per això hem agafat el lideratge des de les persones que portem l’àrea de Serveis 
Socials aquí a l’Ajuntament. No li demanarem un ajornament perquè estem complint 
els terminis. Volem que aquest Consell sigui un èxit, sabem d’altres municipis en els 
que s’ha de reconèixer aquesta bona voluntat d’aquests Consells però també sabem 
per informes que ens han fet arribar que han tingut algunes dificultats i volem que a 
Sant Cugat aquest Consell sigui un èxit amb tots els agents implicats, amb totes les 
àrees implicades de l’Ajuntament i com vostè també ha comentat amb la implicació 
dels directors. Als directors els convocarem i els informarem puntualment del 
compliment d’aquesta moció quan toqui. En principi, doncs, el mes de juny hi haurà 
un mandat de l’Alcalde en aquest Consell d’Infants que es crearà, però per temes 
d’operativitat i m’imagino que entenc que segurament vostè també estarà d’acord 
amb mi per temes d’operativitat doncs no s’executarà les accions d’aquest Consell 
fins el mes de setembre i coincidint amb l’inici del curs escolar. Una vegada més, 
doncs, a la seva disposició si necessita que li expliqui més detalls sobre el 
compliment d’aquesta moció però hi estem treballant, hi estem treballant a més amb 
coordinació amb un suport i assessorament de la Diputació i pensem que amb el 
suport de tothom doncs realment aquest Consell és necessari, és un Consell que va 
ser aprovat per unanimitat de tots els grups polítics i entenem que quan sigui creat la 
nostra ciutat també podrà fer polítiques amb aquesta necessària mirada dels infants. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Farem 
una pregunta i un prec. Pregunta o felicitació, com li vulguin dir.  
 
GESTIÓ NEVADES: El prec, pregunta o felicitació és en referència a la gestió de la 
neu, de la neu que hem tingut recentment a la nostra ciutat. Nosaltres volíem fer un 
reconeixement a totes aquelles persones que han treballat durant aquests dies 
diguem-ne amb certes complicacions amb força: Brigada, Policia, Serveis Socials, 
també evidentment a l’equip de govern i als directius i tècnics municipals. Nosaltres 
no farem demagògia, no ho acostumem a fer des del govern, tampoc ho farem des de 
l’oposició en cap dels aspectes. Simplement li volíem preguntar al Sr. Alcalde si creia, 
atès que el Pla NEUCAT s’havia posat en marxa el dia 7, que el dia 6 hi havia serveis 
meteorològics que preveien neu en cotes baixes, atès que a les 10,20 s’activa el Pla 
d’Alerta Municipal i a les 10,30 el CECOPAL, que és el Centro de Coordinación 
Operativo de Emergencias Municipales que entenem que va funcionar molt bé i ja li 
varem expressar així al Sr. Recasens hagués estat adient o potser positiu que 
s’hagués avançat aquest Centre Municipal d’Emergència el diumenge i no dilluns.  
 
RETORN SUBVENCIONS: L’altra pregunta: entenc que la fem al Sr. Joly, però 
tampoc sabem si és a vostè, en tot cas la deixem sobre l’aire, ens consta que algunes 
subvencions s’han retornat, subvencions d’altres entitats municipals, entitats locals, 
perdó, Diputació, Generalitat, algun altre Fons Europeu, s’han retornat de l’any 2009. 
Li demanaríem el per què s’han retornat. Entenem que en aquests moments és entre 
difícil i impossible que ens ho pugui descriure però en tot cas ens agradaria que en 
quedés constància i que ens ho passés o vostè o qui toqués el més aviat possible. 
 
 . REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA I RELACIONS INSTITUCIONALS, 
SR. MARTORELL (RESPOSTA): 
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GESTIÓ NEVADES: En primer lloc gràcies per les felicitacions de les persones que 
van treballar. Van treballar molt i de ferm. El que sí que és cert és que nosaltres 
estàvem en fase de prealerta. És a partir del moment de l’alerta que es constitueix el 
CECOPAL. Però la situació de prealerta ja existia, la coordinació amb Protecció Civil i 
amb Policia Local ja existia. I sí que és cert que abans de la constitució de l’alerta ja 
s’estava tirant sal. Per tant, no era necessari. 
 
 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:  
 
ACTUACIÓ GRUA MUNICIPAL PER CARRERS: Sr. Xavier Martorell: tenim alguna 
queixa d’alguna actuació de la grua en alguns carrers i voldríem saber si es pot 
desglossar l’actuació de la grua municipal dels anys 2008/2009 per carrers. Si ens ho 
pogués fer enviar, li agrairia.  
 
SITUACIÓ CASA AYMAT: Al Sr. Escura: en quina situació es troba la Casa Aymat?  
 
REPINTAT PASSOS VIANANTS: I a la Sra. Cristina Paraira, evidentment aquí a la 
Rambla del Celler hi ha hagut últimament alguns accidents una mica greus. Nosaltres 
ja fa tres Plens que varem demanar que es pintessin les ratlles que no es veien, les 
ratlles del pas peatonal i, per tant, insistim i continuem insistint en que no es veuen i, 
per tant, és molt complicat, doncs, travessar un carrer sense que els cotxes ho vegin i 
per tant, és un tema que s’hauria de prendre mesures.  
 
 . REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA I RELACIONS INSTITUCIONALS, 
SR. MARTORELL (RESPOSTA): 
 
ACTUACIÓ GRUA MUNICIPAL PER CARRERS: Li mirarem i l’intentarem donar a la 
propera Comissió Informativa. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT, 
SR. ESCURA (RESPOSTA): 
 
SITUACIÓ CASA AYMAT: Bé, vostè em pregunta Sr. Roda la situació de la Casa 
Aymat. Home, la situació de la Casa Aymat és la mateixa de sempre, amb la 
particularitat de que estem aprofitant l’escassa assistència de gent, com vostè sap, 
entre setmana es comptem amb els dits d’una mà els assistents que van a visitar-la i 
estem aprofitant la crisi, si es pot dir així, per fer una posta a punt de tot el fons de 
tapissos i, sobretot, ens estant arribant molts materials, això els estem informant a 
vostès a cada sessió d’informativa, està la col·laboració amb el Museu Tèxtil de 
Barcelona i altres donacions de col·leccionistes importants com la Sra. Muñoz, 
Raventós, etc., estan configurant un fons de tapís i d’art contemporani que pensem 
que ha d’arribar el dia que quan disposem dels recursos realment valdrà la pensa 
obrir la Casa Aymat amb una exposició reformada, diguem-ne, i recuperada. Amb tot 
això, també estem treballant un pla de rellançament de la Casa Aymat i jo confio, fins 
i tot, fer-lo públic abans d’acabar aquest mandat, és a dir, a finals d’aquest any mateix 
o principis de l’any que ve, de cara a poder establir lligams amb l’Escola d’Art, tallers, 
etc. Així com fins i tot, ens agradaria fer algunes sessions de mestratge parlant de 
reconeguts artistes com puguin ser el mateix Grau-Garriga o la Sra. Raventós, etc. 
Tot això, hi estem parlant, però els anirem informant evidentment al llarg de les 
properes informatives. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
REPINTAT PASSOS VIANANTS: Sí, efectivament, des de l’Ajuntament tenim una 
planificació periòdica del que és la pintura viària. Normalment es mira de fer en el 
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període en que hi ha menys pluges per tal de no obstaculitzar la feina dels 
treballadors que ho fan i per tant, està tot just a punt de començar aquest període de 
repintat. Actualment, a més, des de l’any passat, hem canviat la tipologia de pintura 
que es fa servir. Ara es fa servir una pintura antilliscant, que és molt més resistent i 
que, per tant, també té una durabilitat millor, cosa que no descarto i així ho hem estat 
comentant també amb l’equip de Mobilitat el fet de mirar en el concurs de disposar 
d’algun equip que pugui anar fent repintats puntuals en punts de la ciutat on per un 
trànsit de vehicles superior o de més el despintatge sigui més important. Però, en 
aquests moments, diguem-ne, si en alguns punts es veuen algunes mancances és 
perquè precisament és el moment en que es comença a fer ja el repintatge de tota la 
ciutat.  
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC:  
 
MALA VISIBILITAT EN ALGUNS PASSOS DE VIANANTS: Farà un parell de Plens 
vaig presentar un prec sobre la mala visibilitat d’alguns passos de vianants, farà dos 
mesos. Concretament em referia al de carrer Safareig amb Passeig Valldoreix, 
respecte a uns matolls que impedeixen la visibilitat. A més exposava la problemàtica 
de molts passos de vianants sobretot de l’àrea de Coll Favà i del barri del Monestir, 
en que al costat dels passos de vianants estaven ubicats els containers de recollida 
de brossa. Es solen posar al costat de les cantonades i a les cantonades és a on hi 
ha els passos de vianants. Aleshores, en fi, ha passat algun esdeveniment desgraciat 
a la nostra ciutat que jo crec que ens indica que hem de vigilar i revisar la visibilitat de 
bona part dels passos de vianants, sobretot en els que impedeix la visibilitat de que hi 
hagi algun vianant esperant rere algun container.  
 
CANVI LLOC PAS VIANANTS CARRER FERRAN ROMEU: I aprofitant això, els vull 
recordar també, que nosaltres varem presentar una moció fa temps per l’arranjament 
del carrer Ferran Romeu, que per sort ja s’està fent, no perquè ens aprovessin la 
moció, que ho hem de tenir en compte, sinó perquè després vostès ho han fet, però 
en aquella mateixa moció sí que parlàvem d’un pas de vianants, concretament el que 
surt de l’estació de Ferrocarrils de Mira-sol. Creiem que és un tema de seguretat 
important i ens agradaria que s’ho tornessin a mirar i avaluessin, d’una vegada, de 
posar el pas de vianants que surti exactament de la porta de passatgers de l’estació, 
atès que la majoria de ciutadans creuen el carrer, lògicament, per davant de la porta i 
no se’n van a donar la volta al pas de vianants. Jo els demanaria que tornessin a 
avaluar el fer aquest canvi si us plau. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
MALA VISIBILITAT EN ALGUNS PASSOS DE VIANANTS: En aquests moments 
estem en converses molt avançades amb el Servei Català de Trànsit per 
desenvolupar el Pla de Seguretat Viària de la ciutat, que un dels objectius que té 
precisament és detectar aquells punts negres o punts delicats de la ciutat per tal de 
millorar-los, i bé, que no passin accidents. Això no vol dir, diguem-ne, que alguns que 
ja tenim detectats com aquests que vostè ens havia fet saber, concretament el del 
carrer Safareigs està encarregat ja per poder retallar aquest parterre. En alguns 
casos ja hem canviat contenidors en passos de vianants, diguem-ne, que havíem 
observat que molestaven, com per exemple a l’Avinguda Lluis Companys. Mirarem 
també en els casos de Coll Favà i Monestir, tot i que a vegades és complicat perquè 
també es miren altres criteris a l’hora de col·locar els contenidors, tot i que òbviament 
la seguretat viària ha de ser un dels criteris principals.  
 
CANVI LLOC PAS DE VIANANTS CARRER FERRAN ROMEU: Pel que fa a 
l’Estació de Ferrocarrils de Mira-sol mirarem com ho podem fer. Allà teníem la idea de 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  15.03.10                    pàg. 40 

 
ESBORRANY ACTA 

fer un projecte una mica més ampli, de remodelació, fins i tot semafòrica, i de poder 
fer una intervenció una mica més àmplia, que no sé si es podrà fer. Hem estat 
esperant per veure si podíem fer aquesta intervenció més àmplia. Si no és així 
mirarem de resoldre específicament el tema del pas de vianants a l’espera de poder 
completar el projecte en el seu conjunt. 
  
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Paraira, vol fer algun comentari sobre el 
tema de Ferran Romeu? 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
ARRANJAMENT CARRER FERRAN ROMEU: No, que tal com varem dir que l’obra 
consistia, que hi ha una capa de ciment a sota, s’ha ficat aquella mena de gravilla a 
dalt i en principi quedarà així. També s’ha refet tot el bordó i en principi l’obra estaria 
acabada. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, és una 
pregunta-prec.  
 
HABITATGES GENT GRAN PLAÇA D’EN COLL: Fa uns anys que es va dissenyar, 
en el passat mandat concretament, un equipament a la ciutat. Un equipament 
relacionat amb uns habitatges de gent gran a la Plaça d’en Coll i un equipament que 
també comptava amb una casa antiga de planta baixa més pis de la mateixa Plaça 
d’en Coll on s’havia de donar servei a entitats del barri i també en principi a entitats de 
gent gran i així relacionaríem el que eren els habitatges, els baixos d’aquests 
habitatges que de moment han començat a funcionar el que són els Serveis Socials 
Descentralitzats, però que també hi posaríem serveis d’atenció a la gent gran del barri 
del Monestir. Aquest equipament veiem que no acaba d’arrencar, no acabem 
d’acabar les obres, no acabem de condicionar-lo i la nostra pregunta seria saber quan 
podrem disposar d’aquest equipament al barri del Monestir.  
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. FORTUNY 
(RESPOSTA): 
 
HABITATGES GENT GRAN PLAÇA D’EN COLL: Bé, Sr. Toni Ramon, 
malauradament en el procés de construcció d’aquest equipament que és molt 
important per a la nostra ciutat va haver una fallida de l’empresa. Aleshores, en 
aquests moments, l’execució d’aquesta obra està en mans de PROMUSA, tot i que hi 
va haver uns endarreriments provocats per aquesta fallida anterior, doncs ara li puc 
confirmar que les obres estan en una execució actual de gairebé finalització. Com 
vostè bé ens ha explicat doncs sí que hi ha una part important d’aquest equipament 
que és a les proximitats dels Serveis Bàsics d’Atenció Primària que des del mes de 
desembre ja estan prestant allà els seus serveis i ara ens quedaria acabar diguéssim 
part de l’equipament interior i d’uns lavabos que en poc temps estaran executats. La 
previsió, vostès sap que en tema d’obres costa, però m’agradaria que la previsió i 
gairebé ja li puc confirmar serà acabar aquest equipament abans de l’estiu, però 
engegar l’activitat per un tema d’operativitat a partir del mes de setembre, un cop 
passades les vacances d’estiu. Com vostè bé deia hi hauran aquests Serveis Bàsics 
d’Atenció Social Primària, també les activitats per a la gent gran de caire formatiu, 
cultural i també de, diguéssim, proximitat a les noves tecnologies, però també serà un 
equipament que serà obert al barri i, en aquest sentit, l’Associació de Veïns del barri 
del Monestir allà hi tindrà ubicada la seva seu. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR:  
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DACIÓ COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST: Bé, avui hem fet la liquidació del 
pressupost, la dació de compte de la liquidació del pressupost i m’ha quedat una 
petita observació que vostè Sr. Alcalde m’ha dit que no tocava en aquell moment: 
crec que el que hem fet una mica és fer trampes nosaltres mateixos jugant al solitari i 
els hi diré per què. Perquè tenim 8,800 milions d’euros que hem condonat per part de 
l’Ajuntament, 2 milions d’euros per part de la Diputació de cara a l’Organisme 
Autònom. I si no arriba a ser per lo de SOREA ens hauríem quedat coixos.  
 
VELOCITAT TRÀNSIT RAMBLA DEL BAIXADOR: Farà cosa d’un any i escaig 
varem presentat una moció en el sentit de que per la Rambla del Baixador els cotxes 
al venir des de Molins de Rei baixen a gran velocitat. No tan sols els cotxes sinó a 
més el que és l’autobús urbà. Es va quedar que es farien actuacions, actuacions que 
fins la data d’avui no s’han portat a terme. Els cotxes continuen passant a gran 
velocitat. Tan sols hi ha una senyal pintada a terra de no passar a més de 40 per hora 
si és que el vehicle quan passa a la velocitat que arriben a passar són capaços de 
llegir-la i bé jo agrairia per part de l’equip de govern que es prenguessin les mesures 
pertinents per poder evitar qualsevol tipus de problema de trànsit en aquest sentit. 
Perquè allà hi ha veïns que viuen i els agradaria passar pel carrer en condicions 
donat el cas a que no s’atreveixen moltes vegades a travessar el carrer pels vehicles 
a la velocitat que van. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
VELOCITAT TRÀNSIT RAMBLA DEL BAIXADOR: Sí Sra. Rodríguez, de fet a la 
zona de Mira-sol estem fent diferents actuacions de cara a millorar la mobilitat. Estem 
canviant alguns “cedas” per “stops”, també a petició de veïns. En aquests moments, a 
nivell de la Rambla Baixador no sé ben bé exactament quins són els punts que vostè 
comenta. Ens els mirarem igual que estem fent amb les altres cruïlles i a partir d’aquí 
li donarem una resposta.  
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
 
ENJARDINAMENT PÀRQUING CAP DE LA MINA: La primera és de l’aparcament 
del CAP de la Mina, quan estarà finalitzat el que correspon a les feines 
d’enjardinament, que tinc entès que allà tenen que anar tot una sèrie de plantes, i en 
aquest moment està tot amb terra i sorra, brutícia i a més hi ha uns tubs de color 
vermell que no sé exactament que són. Simplement és això, quan estarà enjardinat el 
pàrquing del CAP.  
 
SOTERRAMENT LÍNIES TELEFÒNIQUES SECTORS 11-13 DE MIRA-SOL: La 
segona pregunta i per mi la més greu és que els veïns de Mira-sol dels sectors 11-13, 
van pagar ja fa 5 anys unes contribucions especials en que estava inclòs el 
soterrament de les línies telefòniques. Estan pagats. Van pagar i avui, a dia d’ara, 
encara no tenen molts d’ells, no tots, les connexions connectades fins a casa seva. 
Aleshores a mi m’agradaria saber quin calendari hi ha perquè a més aquesta 
pregunta ja la vaig fer fa 4 o 5 plens i se’m va dir que sí, que sí que ho estaven mirant 
però concretament aquest cap de setmana he parlat amb veïns de Pontevedra i del 
carrer Sòria i encara estan pendents que algú els passi a dir què i com faran aquest 
soterrament. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
ENJARDINAMENT PÀRQUING CAP DE LA MINA: Contestaré una part jo que és els 
tubs vermells de l’aparcament del CAP La Mina, que són de l’enllumenat, que encara 
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trigarem una miqueta ja que estem esperant que ens arribi el material però està 
demanat i a la que tinguem les columnes doncs ja ho posarem. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La segona part d’aquesta qüestió la respondrà la 
Sra. Subirà. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
ENJARDINAMENT PÀRQUING CAP DE LA MINA: Sí, l’enjardinament ja ha estat 
aprovada la partida per Junta de Govern, per tant durant aquest mes es farà. No es 
ben bé un enjardinament és les peces diguem-ne que serveixen de separació entre 
els cotxes aparcats doncs està previst que quedin enjardinades i alguns dels tubs que 
es veuen són també la preinstal·lació del rec per aquesta zona. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: I la darrera qüestió la respondrà la Sra. Conesa. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): 
 
SOTERRAMENT LÍNIES TELEFÒNIQUES SECTORS 11-13 DE MIRA-SOL: Sí, és 
un tema complicat i complex atès que com sap el soterrament, és a dir, la 
infraestructura de soterrament que és el que han pagat els veïns i l’Ajuntament a 
través del sistema de contribucions especials està fet. El que manca és el canvi de 
xarxa, per tant, de passar de la xarxa aèria a la xarxa soterrada. Per poder fer el canvi 
de xarxa, cadascun dels veïns i veïnes dins la seva propietat i això no està dins el 
projecte d’urbanització de l’Ajuntament, cadascun dels veïns i veïnes ha d’exposar o 
dir quin tipus d’instal·lació vol a la part de dins de casa seva, si la vol aèria o la vol 
soterrada. Quan la companyia, tant la telefònica com la de la llum, d’enllumenat, han 
fet el projecte de tots els particulars necessiten: primer, la definició de cadascun dels 
particulars sobre el sistema aeri o soterrat i, dos, necessiten també que tots hagin fet 
la seva autorització. Per tant, si estem parlant d’un sector d’uns 200 habitatges, 
només el fet que 10 veïns, per exemple, no hagin encara firmat la seva autorització 
impedeix que la companyia elèctrica o la companyia telefònica faci el canvi i per tant, 
diguéssim, canviï el sistema aeri pel sistema soterrat. I per tant, no poden fer el 
transvasament de xarxa. Bé, tenint en compte que portem molt temps que no hi ha 
manera s’ha trucat, s’ha fet seguiment d’aquest tema i no hi ha hagut manera, s’ha 
enviat una carta a cadascun dels veïns, per això m’estranya el que vostè em diu i si 
em pogués identificar qui són els qui no haguessin rebut la carta de l’Ajuntament, 
perquè s’ha enviat una carta individualitzada a cadascun dels veïns on ja se’ls hi 
posa, per facilitar-ho, dos annexos. És una carta que envio jo com a Tinent d’Alcalde 
adreçada a cadascun dels veïns i on posem dos annexos que poden omplir. És a dir, 
o l’annex que omplen si ho volen aeri o l’annex si ho volen soterrat. També els 
advertim en aquella carta que si en el cas que passin 15 dies, o 3 setmanes, crec que 
són 15 dies concretament, i no ens han dit res, entenem que ho volen en aeri i per 
tant els hi posarem una perxa a l’entrada del seu habitatge per tal de poder fer el 
canvi de xarxa i passar de la xarxa aèria a la xarxa soterrada. Per tant, en aquest 
moment estem recollint totes les instàncies dels veïns i veïnes on ens diuen o 
entenem que ens han de dir quin és el sistema que volen.  
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
 
PUBLICACIÓ PLA D’EQUIPAMENTS REVISTA SANT CUGAT AVUI:  Aquest mes 
a la revista Sant Cugat Avui febrer-març de 2010 hem vist que l’equip de govern 
publicitava el Pla d’Equipaments municipal. A mi, personalment, i perquè he participat 
en els treballs del Pla d’Equipaments, m’ha sabut greu que no hagin tingut, jo crec, 
l’elegància política d’esperar a que acabés el termini d’exposició pública, a respondre 
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a les esmenes i a les al·legacions que féssim els grups municipals i a aprovar-ho 
definitivament. Perquè clar, vostès estan informant però al mateix temps jo penso que 
no estan informant en condicions quan diuen que el Ple municipal ha aprovat el Pla 
d’Equipaments de Sant Cugat i prou. No diuen que encara ... Estaria bé, en tot cas, a 
mi m’hagués agradat aquesta notícia, hagués estat bé, que al final haguessin posat: 
encara esteu a temps ciutadania de fer aportacions. Però no és així, és més una 
informació publicitària, no? Legítima, això sí, però jo crec que es podia haver esperat 
dos mesos a que s’aprovés definitivament. També es dóna una mica la constància de 
que l’equip de govern no té cap interès en mirar-se les nostres propostes, perquè 
d’altra banda si vostès esperessin amb desig les nostres propostes i acceptar-les 
doncs no haguessin publicat el que és el Pla d’Equipaments del Ple municipal tal com 
diu en aquesta revista. La veritat és que a mi personalment m’ha sabut greu perquè 
portem molt de temps treballant aquest tema, però bé no es pot fer més si el que ho 
ha de fer no vol fer-ho.  
 
CAN MONMANY: En tot cas, parlant d’equipaments i responent també al neguit que 
tenia el nostre Grup municipal i que el varem fer evident amb requeriments per escrit 
fent-li la pregunta, l’última pregunta va ser feta el mes de desembre, va ser entrada 
per Registre municipal, a més ho varem fer amb publicitat en els mitjans de 
comunicació perquè ja no sabíem què fer perquè ens responguessin doncs més de 
15 preguntes, o dotze o quinze preguntes que teníem pendents des de feia més de 3 
mesos. Bé, doncs aquesta pregunta no l’han respost, l’altra sí, però aquesta no. I en 
aquesta pregunta què és el que els demanàvem? Doncs els demanàvem que ens 
diguessin quina era la situació de Can Monmany. Com que no ens ho han dit 
nosaltres ens hem hagut de preocupar per investigar sobre quina era la situació. 
Doncs resulta que Can Monmany, 2 anys després de la seva aprovació definitiva 
encara avui no és propietat municipal. Jo crec que això és una manca de diligència 
per part de l’equip de govern, perquè home, quatre anys abans d’haver signat un 
conveni al que varem donar suport tots els grups municipals, 2 anys després d’haver 
fet una aprovació definitiva d’aquella modificació puntual, amb un text refós, amb tots 
els tràmits els grups municipals li han donat suport, que avui, 2 anys després, que 
Monmany encara no sigui un equipament públic a mi em sembla que és greu. Em 
sembla que és greu. I és més greu encara quan, a part de l’interès que tenim 
nosaltres en que aquest equipament sigui públic i que a més es gestioni des de lo 
públic, per tant, el que s’hi faci allà estigui fet des de l’Administració Pública, és més 
greu encara quan d’aquest tràmit urbanístic hi pengen altres operacions 
urbanístiques, perquè haig de recordar que de la modificació de PGM de la Floresta i 
de les zones i cases fora d’ordenació penja d’aquest tràmit urbanístic, està aprovat 
definitivament, però penja d’aquest tràmit urbanístic i quan hem sabut per les 
al·legacions que va fer una nova propietat que nosaltres desconeixíem, les 
al·legacions que va fer en la modificació puntual que hi havia una valoració d’aquests 
terrenys de més de 14 milions d’euros feta pel servei de valoracions de la Casa. 
Aquesta situació ens intranquil·litza, per què? Home, doncs perquè segurament la 
propietat en algun moment o altre potser se li acabarà la paciència. Al menys, si jo fos 
propietari i hagués intervingut en aquesta operació per acabar guanyant uns 
rendiments si al cap de 6 anys de començar tota l’aventura no puc tenir els meus 
rendiments doncs potser em mouria, no? Suposo que deu ser el propietari que deu 
voler treure aquests rendiments i de moment no es mou, però en tot cas el que a 
nosaltres ens agradaria saber és: en primer lloc, per què Monmany no és encara 
propietat pública?, per què en el seu moment es va retirar una proposta que s’havia 
fet sobre aquesta propietat del Consell d’Administració de PROMUSA i no s’ha tornat 
a portar mai més? Si vostès creuen que sobre tot aquest cas podem tenir algun tipus 
de risc econòmic o jurídic en definitiva respondre una pregunta que fa més de 6 
mesos que estem fent i que vostès no ens contesten i que finalment l’hem hagut de 
portar al Ple i que d’altra banda és difícil veure resposta per part seva. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
CAN MONMANY: Bé, moltes gràcies Sr. Boix, jo li respondré una part de la qüestió 
que ha plantejat que és per què es va retirar això del Consell de PROMUSA, perquè 
ho vaig retirar jo mateix. I va ser una proposta que em van portar o que es va portar 
en el Ple  que estava en l’Ordre del Dia per part de la Gerència de PROMUSA i per 
part de la Consellera Delegada de PROMUSA, que és la Sra. Conesa. Ho vaig fer 
retirar de l’Ordre del Dia del Ple perquè no ho vaig veure gens clar. I perquè la 
proposta que es va plantejar a mi personalment no em convencia. I no em convencia 
per dos motius que ara li expressaré: el primer, és que segons l’acord aprovat en el 
seu moment per l’Ajuntament i Generalitat com que s’havien de construir 27 
parcel·les em sembla que era, 27 cases, s’havia de fer un vial. Aleshores, en el 
moment en que PROMUSA comprava aquesta edificabilitat per resoldre tots els 
problemes que vostès coneixen, poder tirar endavant la modificació de la zona verda 
d’aquí el costat, de Cèsar Martinell i poder fer l’Escola, etc. jo entenia que quan 
desapareix l’edificabilitat la càrrega urbanística va vinculada a l’edificabilitat i , per 
tant, potser no hi entenc prou, però vaig entendre que una operació en la qual 
desapareixia l’edificabilitat i en canvi manteníem la càrrega urbanística que era fer 
una carrer no era una cosa que per mi fos de rebut. I la segona qüestió: escolti, 
nosaltres com Ajuntament de Sant Cugat varem fer un gran esforç per a resoldre el 
problema de Monmany. Tothom se’n recorda l’origen que té això. Un problema, 
escolti’m que ens tocava de lluny. Però varem entendre que havíem de treballar-hi i 
conjuntament amb l’EMD. Després, s’acorda amb Generalitat i Ajuntament on s’ha de 
posar l’edificabilitat, és a dir, la compensació que rebran els propietaris de Monmany 
a canvi de traspassar-ho a l’Administració, Ajuntament i Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix. En conseqüència, crec que l’Ajuntament havia fet un 
gran esforç per a poder resoldre un problema que era un problema de Valldoreix. I 
quina és la resposta? Escolti’m que al final sembla que els únics que estem guanyant 
en l’operació som l’Ajuntament de Sant Cugat quan hem resolt un problema del 
Monmany, quan hem resolt el fet de que a Valldoreix no li costi res perquè el peatge 
que havien de pagar que era 27 parcel·les edificables ens les emportem en d’altres 
llocs del municipi i aleshores tothom està enfadat. Dic, però que estem fent aquí? 
Doncs fora de l’Ordre del Dia, retirat. I això és el que varem decidir en el seu moment 
i la Sra. Conesa els explicarà la resta de la història. Només per justificar una decisió, 
que va ser una decisió meva com a President del Consell d’Administració. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): 
 
CAN MONMANY: Gràcies Sr. Alcalde, en tot cas seguim amb el tema Monmany. I 
bé, vostè Sr. Boix ha dit que tenia 15 preguntes pendents. Només tenia una pregunta 
amb l’àrea de Territori. Quinze en general, d’acord, una amb l’àrea de Territori. A 
veure, jo crec, la meva opinió és que se’ls ha anat informant del tema de Monmany, 
ara bé si vostès no han considerat que la informació fos suficient en aquest sentit 
m’excuso. Perquè evidentment vostès han d’estar absolutament informats. Clar, a mi 
el que em sorprèn és que quan vostès traslladen la pregunta que és legítima i que 
estan en el seu dret i que, perfecte, els respecto moltíssim que la facin, la facin amb 
una posició ja pressa i a més, més favorable a la propietat que a l’interès públic. El 
que no estic d’acord és que quan fan la pregunta qüestionin que no s’ha complert el 
conveni urbanístic perquè no és cert. O sigui, el conveni urbanístic obligava a 
l’Ajuntament a tramitar una modificació de Pla General i col·locar un sostre i per tant 
reclassificar en sòl urbà un sòl que en aquell moment era forestal i això està fet, i 
aprovat definitivament, amb retard, és a dir, el conveni posava uns terminis i aquests 
terminis per la tramitació administrativa i urbanística s’han retardat, però el final 
concret del conveni és que l’Administració obtenia 84 hectàrees, repartides a 50% 
EMD, 50% Ajuntament de Sant Cugat i a canvi l’Administració pagava amb una 
requalificació que possibilitava l’existència de 27 parcel·les a la zona de Can 
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Monmany. Aquesta aprovació definitiva està feta i publicada. A partir d’aquí, 
permeti’m, jo crec que hi ha una, més que una inactivitat, un intent de la propietat de 
negociar unes possibilitats, que són també legítimes, que és dir: a veure, la propietat 
considera que potser no és del tot adequada la localització d’aquestes parcel·les i per 
tant planteja traslladar aquest sostre en una altra banda. I ofereix aquest sostre a 
PROMUSA. Quan esdevé aquest fet? Esdevé en el moment, recordin, que tots junts 
varem aprovar un avanç de planejament en que sí que traslladàvem el sostre públic, 
perquè tots varem acordar i considerar que el sostre d’habitatge de protecció, el 
sostre de protecció oficial, era més correcte col·locar-lo en una centralitat de 
Valldoreix que no en la zona de Monmany. Això ho varem veure tots claríssim. En el 
moment que nosaltres aprovem aquest avanç de planejament possibilitant aquest 
trasllat d’edificació pública, del sostre públic, en una centralitat és quan la propietat 
diu, escolti si traslladen la part pública per què no es pot traslladar la part privada? I 
és quan es negocia si des de PROMUSA pot interessar aquest trasllat i l’adquisició 
d’aquest sostre. Bé, això s’està avaluant i no està clar que sigui operatiu del tot 
perquè en primer lloc hem de determinar si realment aquests terrenys són o no són 
edificables, que en la meva opinió és que una gran part important efectivament són 
edificables perquè tenen unes pendents absolutament raonables, en un municipi com 
el nostre que té l’orografia que té. Per tant, no estic parlant de pendents de més del 
20%, que les podem qüestionar, sinó que estic parlant d’uns terrenys de pendents 
entre el 5% i el 10% o el 10% i com a molt el 18%. Són terrenys aptes, que poden 
admetre l’edificabilitat. Per tant, bé, escolti jo crec que això és un tema que l’hem 
d’avaluar molt seriosament perquè aquest municipi no anem canviant el sostre de lloc 
perquè sí, sinó que el sostre de lloc el canviem quan hi ha un interès públic i, per tant, 
d’una manera raonada. Una cosa que vostè ha dit, que jo crec que és important: que 
li preocupa. No li preocupi Sr. Boix, el tranquil·litzo absolutament. Vostè diu que hi ha 
una valoració feta de 14 milions d’euros. No es que sigui una valoració, és que ho 
posa en el conveni. Si el conveni que es va firmar i que per tant varem aprovar en 
aquest plenari posa que en cas que no s’aprovés definitivament l’aprovació de Pla 
General es valoraria, per tant, no es podria dur a terme l’execució d’aquest sostre i la 
perfecció del conveni, aleshores operaria la clàusula de valoració d’aquests terrenys. 
Per tant, això no ens ha de preocupar, és a dir, l’Ajuntament ha complert amb la seva 
part que és fer la requalificació i obtenir l’aprovació definitiva d’aquesta requalificació. 
Per tant, en aquest moment què estem avaluant? Bé, que si realment hi hagués algun 
punt dels terrenys que fossin d’impossible edificació bé aleshores avaluaríem quines 
són les sortides que tenim però en aquests moments, bé, jo li haig de dir que hi ha 
una part molt important d’aquests terrenys que poden assumir perfectament 
l’edificació. Per tant, bé, evidentment la nostra voluntat és que els terrenys passin a 
ser públics al més aviat possible, però són de cessió com vostè sap, obligatòria i 
gratuïta i en aquest moment estem intentant tancar aquesta negociació i esperem que 
acabi bé però sobretot sempre mirant per l’interès públic.  
 
PUBLICACIÓ PLA D’EQUIPAMENTS REVISTA SANT CUGAT AVUI: Sí, el tema 
del Pla d’Equipaments, és una visió la que vostè té. No hi estic d’acord. A veure, el 
Pla d’Equipaments és un document que és públic, està al web. Està a informació 
pública, s’ha publicat a butlletins oficials i el que fem a través de la revista és utilitzar 
un sistema d’informació, no és publicitat, perdoni. Vostè diu publicitat, però jo no hi 
estic d’acord que sigui publicitat. És un sistema d’informació com un altre, per tant, jo 
entenc que vostès potser en els llocs a on governen utilitzen això per fer publicitat, no, 
nosaltres ho utilitzem per informar i és una informació objectiva que no només apareix 
a la revista SANT CUGAT AVUI sinó que apareix al web municipal, que apareix a 
informació pública, que s’ha fet un Pla de Participació i que ha estat a l’abast de 
tothom, per tant, em sap greu però no puc estar d’acord amb la visió que vostè té, al 
revés, com més informació jo crec que som més transparents. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA (RÈPLICA): 
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Sí, més que res perquè home la seva intervenció tan carinyosa amb mi com sempre, 
entenc que la visió sobre la revista és diferent, jo crec que és objectiu que qui no 
convida a ningú a participar en el termini d’exposició pública, però en tot cas vostès 
sabran el que fan, però home jo lamento que vostès o vostè deixi anar allò de vostès 
no sé si estan defensant l’interès públic o l’interès privat, bé en tot cas segurament 
nosaltres ara defensem l’interès privat i vostès l’interès públic. No és la tradició en tot 
cas, deu ser una cosa nova però jo i segurament vindrà donat de la manca 
d’informació que hem tingut amb aquest tema en l’últim any, però jo el que li he 
preguntat és per què no és públic, perquè si ja s’ha fet tota l’aprovació definitiva de la 
modificació del PGM, a què estem esperant, quin negoci hem de fer amb aquest 
propietari? Si ja està fet, per què no passa a ser públic ja? De què depèn? És el que 
no entenc. Entremig hi ha hagut moviments estranys que són els que a nosaltres ens 
han fet pensar que no sé, alguna cosa passa. Però jo el que vull saber és, si està fet 
tot el planejament urbanístic i està aprovat definitivament, per què no és ja un sòl 
públic, tal i com diu el conveni? No ho entenem. O és que es va fer alguna cosa 
malament en el seu moment? Perquè vostè em parla de que hi ha unes parcel·les 
que potser no es poden construir. Com que no es poden construir? En el seu moment 
bé varem aprovar que es podia construir allà. Què és que no estava garantit que es 
pogués construir allà? Doncs aleshores, a què esperem a que sigui propietat pública 
aquest equipament?. I això em sembla que es parlar buscant l’interès general, com 
hem fet històricament i com seguirem fent tota la vida.  
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): Sr. 
Boix, defensem l’interès públic. Els terrenys són edificables. És cert que hi ha unes 
pendents en alguns casos, en molt poques parcel·les, unes pendents considerables, 
però bé jo crec que és una qüestió que es pot resoldre. S’ha d’elevar a escriptura 
pública, és a dir, el document que falta és el document d’escriptura pública i en 
aquest document d’escriptura pública hi ha d’haver la voluntat de la propietat per a 
signar-lo. I per tant, mentre no tinguem la voluntat de la propietat per a signar-lo 
doncs tenim un problema que hem de resoldre. Que no hem estat capaços de 
resoldre fins aquest moment però confiem que el resoldrem molt aviat. 
 
 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. 
 


