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Srs. Assistents: 
 
Presidència: 
LL. RECODER I MIRALLES 
 
Tts. d'Alcalde: 
J. RECASENS I GUINOT 
M. CONESA I PAGÈS 
J. JOLY I LENA 
M. SUBIRÀ I ROCA 
C. PARAIRA I BESER 
C. FORTUNY I CAMARENA 
X. ESCURA I DALMAU 
 
Regidors: 
J. PUIGNERÓ I FERRER  
J. ROMERO I TEJERO 
E. SALAT I LLORENTE 
S. PELLICER I LÓPEZ 
X. AMADOR I PITARCH 
S. GAUSA I GASCÓN 
F. VILLASEÑOR I ROMERO 
A. RODA I FÀBREGAS 
P. GORINA I SÀENZ DE CABEZÓN 
X. BOIX I ROCA 
J. MASSANÉS I PAPELL 
J. CALDERÓN I ORTEGA 
B. RODRÍGUEZ I CALLAO 
F. VÁZQUEZ-DODERO I RODRÍGUEZ 
R. GRANGÉ I FLORES 
A. RAMON I ALGUERÓ 
 
Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXES 
 
Interventor: 
F. CARULLA I GRATACÒS   

 Al Saló de Sessions de la 
nova Casa de la Vila de Sant 
Cugat del Vallès, essent les dinou 
hores i tres minuts del dia dinou 
d’abril de dos mil deu, es reuneix 
en sessió ordinària el Ple mu-
nicipal sota la Presidència de 
l'Il·lm. Sr. Alcalde, Lluís Recoder i 
Miralles, i amb l'assistència dels 
Regidors relacionats al marge, així 
com del Secretari General i de 
l’Interventor, havent estat 
excusada l’absència del regidor 
Sr. Martorell. 
 

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

 
DESPATX D’OFICI 
 
 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANY ACTA PLE DE DATA 15 DE 
MARÇ DE 2010. 
 

- APROVAR per assentiment dels 24 membres electius presents l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 15 de març (ordinària) de 2010. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: A 
Precs i Preguntes, després de la meva intervenció, jo volia replicar i vostè em va dir 
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que no hi havia dret a rèplica i em va retirar la paraula, a l’hora de transcriure l’acta 
donat el cas que es va espatllar l’equip de megafonia Secretaria ho va haver d’agafar 
de la Ràdio i no consta però voldria demanar que es pogués incloure. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En pren nota el Sr. Secretari. Alguna altra 
esmena?, si no n’hi ha cap més aprovaríem l’acta per assentiment amb la inclusió de 
la referència que ha fet la Sra. Rodríguez. 
 
 (Es fa constar la denegació per part de la Presidència d’un torn de rèplica a la 
regidora Sra. Berta Rodriguez del grup municipal Popular, en l’esborrany de l’acta del 
Ple ordinari de data 15.03.10, en el punt 14 referit a Precs, preguntes i 
interpel·lacions, amb posterioritat a la seva intervenció. En no haver estat recollida 
aquesta incidència, s’incorpora a l’acta en base a l’observació feta per la interessada 
en l’aprovació de l’acta de la sessió anterior). 
 
 Tot seguit entrem en l’apartat de les Declaracions Institucionals, la primera 
d’elles és una declaració que no consta a l’ordre del dia i que va ser inclosa per la 
Junta de Portaveus el proppassat divendres i que porta per títol “Declaració 
institucional de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès sobre el respecte als drets 
humans” i que llegiré jo mateix. 
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 I.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 
DEL VALLÈS SOBRE EL RESPECTE ALS DRETS HUMANS. 
 
 A tot el món, i també a la Unió Europea, són persones concretes les que 
pateixen els efectes de les violacions de drets humans. Per això, un dels indicadors 
principals d'èxit o no dels mecanismes i les polítiques de la UE és la seva capacitat 
per protegir les persones reals en situacions reals. 
 
 Amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa i la importància que adquireix la 
Carta de drets fonamentals, s'obre una nova etapa per a Europa en què Espanya, 
com a estat que ostenta la presidència de torn del Consell, pot deixar un important 
llegat com és el treball per millorar la situació de les persones víctimes de violacions 
de drets humans. 
 
 Millorar la situació d'aquestes persones és un objectiu possible per a les 
institucions europees, en general, i per a la Presidència espanyola, en particular. 
Existeixen en l'àmbit de la UE mecanismes, com les Directrius de Drets Humans amb 
tercers països, que permetrien promoure passos positius en cada un d’aquests 
casos. Així mateix, les cimeres i trobades previstes durant el semestre de la 
Presidència espanyola són un bon espai per impulsar el treball per casos de 
persones en risc, igual que podria contribuir-hi un treball coordinat de les ambaixades 
i les delegacions dels estats membres en països tercers. 
 
 Un dels trets d'identitat de la UE és el respecte i la protecció dels drets 
humans. Per això, la Presidència espanyola ha de fer palès aquest compromís a la 
pràctica i mostrar una política coherent amb la promoció del respecte als drets 
humans de les persones tant dins de la UE com amb les seves relacions amb països 
no comunitaris. 
 
 Per tot això, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: 
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 1r.   Expressa el seu convenciment que Espanya, com a estat que ostenta la 
Presidència de torn del Consell de la UE, ha de mostrar el seu compromís amb els 
drets humans mitjançant accions concretes per millorar la situació de les persones 
reals víctimes de violacions de drets humans. 
 
 2n.   Demana al Govern de l’Estat espanyol que assumeixi el compromís de 
promoure en les cimeres i les reunions bilaterals les accions necessàries per 
aconseguir avenços en el cas de Yang Chunlin, activista en drets humans a la Xina, 
com a part dels seus compromisos en matèria de drets humans. 
 
 3r.   Demana al Govern de l’Estat espanyol que al final de la seva Presidència 
informi al Congrés de les accions empreses i avenços assolits en relació als casos 
presentats per Amnistia Internacional. 
 
 II.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A LA DEFENSA DEL 
MANTENIMENT I LA MILLORA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS. 
 
 Atesa la controvèrsia social generada per la decisió del Govern espanyol de 
presentar a la Comissió del Pacte de Toledo una sèrie de propostes relacionades 
amb la modificació del Sistema Públic de Pensions, com ara la prolongació de l’edat 
de jubilació dels 65 als 67 anys i el possible augment del període de còmput dels 15 
als 25 anys.  
 
 Atès que aquestes propostes comportarien la reducció de 4 punts de PIB  en el 
moment de plena aplicació del sistema, segons les dades del propi Govern recollides 
al seu Pla d’Austeritat 2009-2013. És a dir, que amb una estimació moderada de 
creixement del PIB per als pròxims 20 anys, es reduiria en uns 80.000 milions d’euros 
l’import destinat a les pensions de jubilació.  
  
 Atès que això comportaria una injusta pèrdua per al conjunt de treballadors i 
treballadores, un retrocés de la cobertura de protecció social i un debilitament de 
l’estat de benestar.  
  
 Atès que aquesta reducció és innecessària perquè el Sistema Públic de 
Pensions no està amenaçat actualment. De fet, en plena crisi, durant l’any 2009 ha 
tingut un superàvit de 8.500 milions d’euros i s’ha augmentat el Fons de Reserva. 
  
 A més, els elements usats per a generar aquesta alarma i justificar la reforma 
no són rigorosos. 
 
 Com a exemple: l’augment de l’esperança de vida no pot ser confós només 
amb la longevitat de la població. Parlant clar: que l’esperança de vida augmenti en 4 
anys no vol dir, ni molt menys, que tothom viurà 4 anys més. De fet, es viurà més o 
menys depenent del tipus de vida (i de professió) que s’hagi tingut. A Espanya, per 
exemple, les dades demostren que un executiu de banc viu de mitjana 10 anys més 
que un obrer o que la dona que neteja el banc. Amb la reforma proposada, es 
produiria el fet que la dona de la neteja hauria de treballar dos anys més per a que 
cobri 10 anys més la pensió l’executiu del banc, no pas ella ...  
 
 Atès que qualsevol reforma del sistema de pensions ha d’estar avalada per un 
ampli consens parlamentari i social, fugint del conservadorisme i l’immobilisme.
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 Per tot l’exposat, cal fer millores en el Sistema Públic de Pensions, però no en 
la direcció de restringir els drets i les prestacions com dificultar la jubilació avançada i 
estimular el retard voluntari de la jubilació, especialment de la jubilació parcial, així 
com la millora dels estímuls a l’estalvi a llarg termini. 
 
 L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
 1r.- Expressar el rebuig a la proposta d’ampliació de l’edat de jubilació. 
 
 2n.- Expressar el rebuig a la proposta de modificar el sistema de càlcul de 
pensió i a qualsevol altra mesura que redueixi les prestacions de les pensions o els 
drets dels treballadors i treballadores en actiu. 
 
 3r.- Expressar que la reforma del sistema públic de pensions s’ha de fer tot 
comptant amb un ampli consens social i polític i amb respecte al Pacte de Toledo. 
 
 4t.- Enviar aquesta moció al President del Govern espanyol, al Ministre de 
Treball, als grups parlamentaris del Congrés espanyol i les organitzacions sindicals 
presents en l’anomenat Pacte de Toledo per tal que tinguin en compte aquests acords 
a l’hora de discutir possibles reformes del sistema de pensions. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: En primer lloc 
agrair que tots els grups donin suport a la moció que hem hagut d’esmenar per arribar 
a un acord però que valorem de forma molt positiva i la passo a llegir. 
 
 (El regidor Sr. Boix dóna lectura a l’anterior declaració institucional). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Abans de passar a la següent Declaració 
Institucional voldria excusar l’assistència avui en el Ple del regidor Sr. Xavier Martorell 
per raons inherents a la seva feina. 
 
 III.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA IMPLANTACIÓ DEL CAMÍ 
ESCOLAR SEGUR. 
 
 El Camí Escolar Segur és una iniciativa que s’ha portat a terme a diferents 
poblacions europees i de Catalunya i que pretén promoure i facilitar que els infants 
vagin a l’escola a peu i de manera autònoma, és a dir, sense l’acompanyament dels 
adults. Es tracta d’una via i xarxa d’accés preferent a l’escola, escollida entre aquells 
recorreguts més utilitzats per l’alumnat, on s’assegura una alta seguretat i 
confortabilitat als vianants. 
 
 Els principals objectius de la iniciativa són la consecució d’un model de 
mobilitat sostenible i l’assoliment d’una major seguretat als carrers dels nostres 
pobles i ciutats. 
 
 D'una banda, es pretén apostar pels transports no motoritzats a peu i en 
bicicleta per tal de recuperar el caràcter cívic dels carrers com a llocs no només de 
pas, sinó també de trobada i d’esbarjo.  
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 D’altra banda, quant a la seguretat, cal assenyalar que el sentiment de 
perillositat provocat pel trànsit és un dels principals motius dels familiars per negar als 
seus fills i filles la possibilitat de desplaçar-se sols. Per aquest motiu esdevé 
necessari no tan sols disminuir l’accidentabilitat de l’espai públic, sinó sobretot 
aconseguir augmentar la confiança dels adults respecte la seguretat dels carrers. 
 
 Els infants entre 6 i 12 anys constitueixen aproximadament el 9% de la 
població; per tant les actuacions que s’encaminin a millorar la mobilitat d’aquest grup 
d’edat comportarà també millores pel conjunt de la població santcugatenca, incloent 
les persones amb problemes de mobilitat. 
 
 En definitiva, el procés d’elaboració i implantació d’un itinerari escolar segur ha 
d’aconseguir implicar infants, famílies, escoles, ampes, Administració local, comerços 
i associacions. Cada agent tindrà un paper diferent, i serà l’Administració local 
l’encarregada d’implantar el projecte de millora.  
 
 Com exemple de compromís ciutadà de participació, en moltes implantacions 
del camí escolar, la mesura s’acompanya d’una campanya de sensibilització entre els 
comerciants del barri perquè les botigues –lliurant un distintiu– formin part activa del 
camí i serveixin de «punt de referència» dels menors si tenen algun problema durant 
el recorregut. 
 
 Deu anys d'experiència de camins escolars segurs a diverses poblacions 
catalanes, han reduït de manera significativa el nombre i la gravetat dels accidents  i 
al mateix temps han mobilitzat l’atenció, la capacitat d’observació i de proposta de 
nens, familiars i de joves convertint-se en un procés de participació dels principals 
actors implicats. Així han nascut altres projectes a Catalunya com «A escola sols i 
segurs!», «Carrers per als nens, carrers per a tothom», «Autònoms en la mobilitat,  
actius en la seguretat», «Bus a peu» etc. 
 
 A  Sant Cugat, en els darrers anys també s’han estudiat i desenvolupat 
diversos projectes de Camí Escolar en el marc de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura amb una bona acollida per part dels i les participants. 
 
 La Diputació, La Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal disposen de 
línies de subvenció que fomenten projectes d’aquesta naturalesa. És per això que la 
seva implantació de manera continuada s’ha d’establir dins d’aquest marc 
pressupostari. 
 
 L’objectiu de la moció que avui presentem al Ple és que l’Ajuntament coordini el 
projecte conjuntament amb la implicació de tots els agents socials, tècnics i educatius 
de la nostra ciutat per la creació dels  Camins Escolars Segurs a la nostra ciutat i al 
mateix temps cerqui els recursos necessaris per a tirar endavant aquesta iniciativa i 
un cop obtinguts, coordini la seva implantació amb la resta d'actors i agents implicats 
 
 Es sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 PRIMER.- Que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, dins del Pla de Mobilitat 
Urbana i conjuntament amb les Ampas, la resta dels agents socials i cossos de 
seguretat de la nostra ciutat, estudiï i coordini la implantació del Camins Escolars 
Segurs, inicialment a les escoles del centre, de forma gradual a partir del proper curs 
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escolar. Les escoles interessades hauran de formar una comissió de treball que serà 
la interlocutora de l’ajuntament en tot el procés. 
 
 SEGON.- A fi d’obtenir el finançament necessari per al desenvolupament 
d’aquest projecte l’Ajuntament cercarà subvencions de la Diputació, Generalitat de 
Catalunya, ICAEN (Institut Català d’Energia), Consell Comarcal, etc ..., que cobreixin 
el cost que pugui representar. 
 
 TERCER.- Incloure el projecte Camins Escolars Segurs al Pla de Mobilitat de 
Sant Cugat. 
 
 QUART.- En una segona fase estudiar la creació de la figura de l'agent cívic 
per a què, de manera coordinada, complementi la tasca actual que realitza la Policia 
Local, per regular les entrades i sortides dels centres escolars de la ciutat. 
 
 CINQUÈ.- Traslladar aquests acords als Consells Escolars, a les Ampa’s de les 
escoles, a la Federació de Comerciants, i a les respectives associacions veïnals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Vull 
agrair a tots els grups municipals les seves aportacions en aquesta moció que ha 
esdevingut institucional i que evidentment l’han ajudat a millorar i a enriquir. 
 
 (El regidor Sr. Massanés dóna lectura a l’anterior declaració institucional). 
 
 IV.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER TAL D’IMPLANTAR WI-FI ALS 
PISOS DE LLOGUER DE PROMUSA. 
 
 ATÈS que la informació i el dret a la mateixa és un element clau a l’hora 
d’entendre i desenvolupar-se a la societat actual i que Internet és una eina 
fonamental per accedir-hi. 
 
 ATÈS que Internet ha esdevingut imprescindible per a moltes persones per 
exercir amb èxit els seus estudis i/o la seva feina. 
 
 ATÈS que Internet és un espai de socialització, que ha multiplicat les relacions 
entre persones i que ha enriquit l’accés a ofertes culturals i de lleure. 
 
 ATÈS que la democratització i l’accés a Internet és un benefici social i de 
benestar, especialment per a aquelles persones que es troben en situacions de 
precarietat. 
 
 ATÈS que existeixen possibilitats tècniques i legals per a la implantació 
d’Internet via wi-fi als pisos de lloguer de PROMUSA. 
 
 Per tot això el Ple municipal acorda: 
 
 PRIMER, implantar l’accés comunitari a Internet via wi-fi a totes les promocions 
de pisos de lloguer de PROMUSA, repercutit a les mensualitats. 
 
 SEGON, sol·licitar a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions un 
informe del protocol a seguir per a la implantació d’aquest servei. 
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 TERCER, comunicar aquests acords a PROMUSA, al Consell Comarcal i a la 
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Primer de tot 
agrair a tots els grups que han donat suport a la moció i que han fet que pugui 
esdevenir Declaració Institucional, especialment al grup d’Iniciativa per una primera 
esmena i també al Sr. Jordi Puigneró de l’equip de govern perquè conjuntament hem 
acabat de millorar el text i fer extensiu el que una primera proposta era només de 
pisos de lloguer jove de Promusa. 
 
 (El regidor Sr. Toni Ramon dóna lectura a l’anterior declaració 
institucional). 
 
 V.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT AL SISTEMA DE DIPÒSIT, 
DEVOLUCIÓ I RETORN D’ENVASOS (SDDR). 
 
 Les polítiques i normatives ambientals de la Unió Europea, es basen en els 
principis de precaució i prevenció, d’acord amb els criteris que s’hauria d’evitar el 
dany ambiental en origen i que el responsable de posar en el mercat un producte que 
es converteix en residu se n’ha de responsabilitzar. D’altra banda, el VI Programa 
d’Acció Ambiental de la UE planteja com a objectiu principal la dissociació entre 
creixement i la producció de residus i esmenta la prevenció com a principal element 
de la política de gestió de residus.   
 
 Atès que les normatives Europees, Estatals i Catalanes en matèria de residus i 
residus d’envasos van encaminades a uns objectius de reciclatge i reducció que no 
s’han assolit.  
 
 Atès que la Directiva d’envasos 12/2004/CE marca com a objectius mínims de 
reciclatge dels materials dels envasos del 55% per any 2008 i que es va arribar 
només al 48% pels envasos de procedència municipal. 
 
 Atès que el PROGREMIC estableix com a objectiu el reciclatge del 25% dels 
envasos lleugers pel 2006 i que el 2008 només es va arribar al voltant d’un 19%. 
 
 Atès que, segons la LERE 11/1997, els sistemes de dipòsit, devolució i retorn 
d’envasos (SDDR) són el sistema obligatori de gestió d’envasos, però que per interès 
del sector de l’envàs no s’han desenvolupat. 
 
 Atès que els SDDR han estat utilitzats tradicionalment per les empreses 
envasadores abans que, a partir dels anys 60 apareguessin els envasos d’un sol ús. 
 
 Atès que la normativa comunitària, estatal i catalana planteja que s’han de 
reduir els residus i els residus d’envasos, però que la realitat ha estat que en els 
darrers anys els residus d'envasos no paren d'augmentar. 
 
 Atès que la normativa estatal d’envasos estableix que el “sobrecost” de la 
recollida selectiva d’envasos ha de recaure sobre els Sistemes Integrats de Gestió, 
però els  Ens Locals assumeixen el “cost” total de la gestió dels envasos el qual és 
superior al sufragat pels Sistemes Integrats de Gestió. 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.04.10                    pàg. 8 
 

 
 Atès que el principi de responsabilitat ampliada del productor ha estat un 
principi primordial de la política europea i ha rebut el suport de l’OCDE per la 
capacitat que té d’internalitzar els costos de les empreses i de deslliurar la societat 
d’aquests costos.  
 
 Atès que a Catalunya té les competències compartides en residus i envasos 
per desenvolupar els SDDR segons la LERE i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i 
que, a més, el Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, en la seva disposició addicional 2a, diu que “El Govern ha de 
promoure en aplicació de la LERE els SDDR, especialment per als de volum igual o 
superior a dos litres i per als envasos de productes tòxics i perillosos”.  
 
 Atès que els SDDR han demostrat, arreu on s’apliquen, obtenir els millors 
resultats de recuperació dels envasos. 
 
 Atès que els SDDR afavoreixen l'augment de l’envasat en envasos 
reutilitzables. 
 
 Atès que aquest ajuntament té coneixement que la Fundació per a la 
Prevenció de Residus i el Consum Responsable ha presentat al DMAH, al DIUE i al 
Departament d’Economia i Finances un esborrany de Llei Catalana de Prevenció de 
residus d’envasos. 
 
 Atès que aquest municipi està compromès i té voluntat política de 
desenvolupar actuacions de prevenció dels residus i de la contaminació, de mitigar el 
canvi climàtic, de promoure models de gestió dels residus i dels envasos com a 
recursos, que potenciïn la reducció i recuperació màxima dels residus. 
 
 Atès que l’Agència de Residus de Catalunya ha encarregat un estudi sobre la 
viabilitat dels SDDR i ha mostrat el seu interès en promoure aquest model. 
 
 Per tot això es proposa que aquest Ple acordi: 
 
 1. Refermar el compromís d’aquest municipi de desenvolupar actuacions 
encaminades a reduir els residus i residus d’envasos, recuperar el màxim de residus 
d’envasos i sensibilitzar a la població i als agents comercials i econòmics per 
contribuir a aquests objectius de prevenció de la contaminació, d’evitar l’esgotament 
de recursos i el canvi climàtic, tot potenciant una distribució i un consum 
responsables.  
 
 2. Proposar al Departament de Medi Ambient i Habitatge i a l’Agència de 
Residus de Catalunya que, fent ús de les seves competències, obrin el debat i la 
redacció el més aviat possible d’una Llei Catalana de Prevenció de Residus que 
plantegi com a sistema general i obligatori els SDDR, promovent, alhora, els envasos 
reutilitzables i aquelles mesures que facin reduir els residus. 
 
 3. Promoure aquesta iniciativa entre d’altres ens locals el debat entre el món 
local a la demarcació o territori: amb les associacions municipalistes, els ens locals de 
gestió i supramunicipals (Consells Comarcals, Consorcis, Mancomunitats de serveis, 
l’EMSHTR, etc.), l’ARC i les entitats socials que ho promouen.  
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 4t. Comprometre’s a donar suport a la xarxa de coalició: “Per un model 
ecoeficient de gestió d’envasos” amb els ens locals, associacions municipalistes, 
sectors empresarials i entitats diverses, per tal de crear les condicions per a formular 
la demanda al Govern i Parlament Català de canvi de la normativa vigent.  
 
 5è. Realitzar la comunicació al sector comercial i a la ciutadania dels beneficis 
ambientals i econòmics d’aquest sistema i dels continguts d’aquesta moció i 
demanar-hi el suport. 
 
 6è. Publicitar aquesta moció i els seus acords al sector comercial, a la 
ciutadania de Sant Cugat i als mitjans de comunicació. 
 
 7è. Refermar (en el cas que ja s’hagin pronunciat) o prendre el compromís de 
l’Ajuntament de seguir duent (o dur) a terme accions per reduir les bosses de plàstic i 
donar suport a les actuacions encaminades a regular de forma efectiva la distribució 
de les bosses de plàstic.  
 
 8è. Traslladar aquesta moció al Departament de Medi Ambient i Habitatge i a 
l’Agència de Residus de Catalunya, al DIUE, al Departament d’Economia i Finances, 
a l’Agència Catalana de Consum, a l’EMSHTR, a la Diputació de Barcelona, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques. 
 
 (El regidor Sr. Raül Grangé dóna lectura a l’anterior declaració 
institucional). 
 
 VI.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA L’ABÚS QUE LA SGAE FA 
DELS DRETS D’AUTOR. 
 
 L’Ajuntament de Sant Cugat està compromès amb la creació i la difusió de la 
cultura i el respecte a la propietat intel·lectual. Però amb la mateixa rotunditat vol 
expressar també la seva preocupació per l'abús en la gestió que la SGAE (emparada 
per l'actual Llei de Propietat Intel·lectual) fa dels drets d'autor així com per les taxes 
derivades d'aquesta gestió. 
 
 Tot i que les associacions municipalistes del nostre país van signar l’any 2002 
un conveni amb la SGAE per obtenir bonificacions en les tarifes aplicables a les 
festes i activitats culturals locals, l’ajuntament de Sant Cugat considera que aquestes 
continuen sent desproporcionades i indiscriminades. De fet la Federació Catalana de 
Municipis ha aprovat recentment una proposta de resolució en la que qualifica de 
desproporcionades les taxes que cobra la SGAE per l’organització d’espectacles 
lúdic-festius als municipis. 
 
 Atès que la comissió nacional de la competència també acaba de qüestionar el 
paper de la SGAE, en un informe recent, on denuncia la falta de transparència sobre 
els repertoris que aquesta societat gestiona i que les tarifes són injustes, 
discriminatòries i perjudicials pels usuaris. 
 
 Atès que s’ha demostrat que darrerament la SGAE està inspeccionant centres 
de la tercera edat, associacions culturals, escoles, centres esportius i molt 
especialment establiments comercials. 
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 Atès que la legalitat vigent reconegui i empari el cobrament d’aquest cànon per 
escoltar música en aquests tipus de centres representa un abús ja que les emissores 
de ràdio ja paguen un cànon a la SGAE per la música que emeten de la mateixa 
manera que quan es compra un CD, un DVD o qualsevol dispositiu reproductor 
també es paga el cànon digital. 
 
 Atès que aquests centres no es lucren ni comercialitzen la música que 
escolten  i que la finalitat es simplement la d’acompanyar o ambientar el local. 
 
 Atesa la indefensió que provoca aquesta situació ja que la majoria es veuen 
obligats i resignats a pagar el cànon per no haver de fer front a la denúncia i posterior 
sanció. 
 
 Per tot plegat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
 
 1r.- REBUTJAR els termes de la vigent Llei de Propietat Intel·lectual ja que 
reconeix i empara els abusos que exerceix la SGAE contra els comerços i les entitats 
de la nostra ciutat. 
 
 2n.- DEMANAR a la SGAE una relació detallada de la factura i els conceptes 
gravats per aquest impost a l’Ajuntament de Sant Cugat, així com, el total recaptat 
anualment a la nostra ciutat i el retorn que es fa als autors locals que han cedit la 
gestió de la seva obra. 
 
 3r.- PUBLICAR un cop a l'any a la revista municipal, així com als mitjans de 
comunicació locals la relació detallada de la factura i els conceptes gravats per 
aquest impost a Sant Cugat.  
 
 4t.- INSTAR al govern Català i al govern Espanyol de la necessitat d’una 
revisió en profunditat del marc legal dels drets d'autor,  més just i sense 
obscurantismes, que, conciliï els drets de la propietat intel·lectual sens perjudici per 
les persones i entitats que no es lucren amb aquesta activitat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. PUIGNERÓ, DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: En primer lloc 
també agrair el suport de tots els grups municipals a aquesta moció i en especial 
també les esmenes que ha aportat el regidor Joan Calderon, d’Iniciativa per 
Catalunya Verds que, al meu entendre, han millorat la moció original de Convergència 
i Unió. 
 
 (El regidor Sr. Puigneró dóna lectura a l’anterior declaració institucional). 
 
 VII.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER TAL QUE LES COMPANYIES 
ELÈCTRIQUES PAGUIN EL COST DEL SOTERRAMENT DE LES XARXES. 
 
 En data 23 de desembre del  2008 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 
18/2008 de Garantía i Qualitat del Subministrament Elèctric. 
 
 Aquesta Llei es basa en la competència autonòmica per supervisar 
l’acompliment de les funcions dels gestors de les xarxes de distribució al territori 
respectiu (Llei de l’Estat 17/2007). 
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 Aquestes competències inclouen la regulació dels drets i obligacions de 
l’empresa transportista i les empreses distribuïdores d’energia elèctrica que operen a 
Catalunya, tant pel que fa a la qualitat en la prestació del servei com pel què fa al 
règim d’inspeccions de les instal·lacions. 
 
 Atès que la Llei estableix que les empreses subministradores hauran de 
respectar uns termini màxims per restablir el subministrament en el cas d’incidència, 
sempre i quan no es tracti d’avaries per causa de força major o causades per tercers. 
 
 Atès que s’ha demostrat de forma reiterada que en casos de pluges, nevades o 
ventades el transport elèctric en aeri no dóna la suficient qualitat i seguretat del 
servei. 
 
 Atès que arrel de la nevada del passat dilluns dia 8 de març del 2010, Sant 
Cugat del Vallès va patir incidències en el servei de subministrament elèctric la qual 
cosa va afectar de forma considerable la vida quotidiana dels veïns i veïnes de la 
nostra ciutat.  
 
 Atès que després de quatre dies de la nevada hi havia municipis a Catalunya 
que encara no tenien el subministrament elèctric garantit. 
 
 Atès que el soterrament de les línies per part de les companyies elèctriques 
reduiria de forma considerable aquestes incidències de caiguda del subministrament. 
 
 Atès que les companyies elèctriques tenen una obligació de mantenir i millorar 
la xarxa i que al segle XXI no sembla suficientment garantit el subministrament a 
través del transport aeri. 
 
 Atès que les empreses elèctriques estan obligades a presentar al departament 
de la Generalitat competent en matèria d’energia el Pla general d’inversió i el Pla 
anual d’inversió. 
 
 Atès que segons l’article 6 de la Llei de subministrament elèctric el disseny de 
les instal·lacions i les condicions d’explotació s’ha de fer de manera que quedi 
garantida la capacitat per atendre la demanda de subministrament fins i tot en 
períodes de demanda estacional. 
 
 Atès que ha quedat demostrat una vegada més que el disseny de les 
instal·lacions a la nostra ciutat com a moltes ciutats catalanes no és el més adequat 
per garantir i atendre la demanda de subministrament i que això només es soluciona 
amb el soterrament del cablejat i l’eliminació, per tant, de les línies aèries, 
 
 El Ple de l’ajuntament acorda: 
 
 1r.- SOL·LICITAR a la Direcció General d’Energia de la Generalitat  de 
Catalunya que obligui a incloure dins els Plans d’inversió de les companyies 
elèctriques el  soterrament de les línies de baixa i mitja tensió als nuclis urbans 
d’acord amb allò previst a l’art. 10 de la Llei 18/2008. 
 
 2n.- EXIGIR a les companyies elèctriques més inversió en el manteniment de 
les xarxes de baixa i mitja tensió. 
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 3r.- DEMANAR que les companyies elèctriques es facin càrrec del 100% del 
cost de soterrament de les línies de baixa i mitja tensió a les zones urbanes tenint en 
compte que és l’únic sistema de garantir adequadament el servei. 
 
 4t.- TRASLLADAR aquests acords a l’ACM i la FMC, als Grups Parlamentaris, 
a la Generalitat de Catalunya i a la Direcció General d’Energia donant suport als 
decrets que desenvolupin un major grau en el nivell de manteniment a fer per les 
empreses elèctriques. 
 
 (La tinent d’alcalde Sra. Conesa dóna lectura a l’anterior declaració 
institucional). 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
 6.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR AMB ESMENES DEL GRUP 
MUNICIPAL D’ERC EN CONTRA DE LA PUJADA DE L'IVA. 
 
 L'any 2009 els comptes públics han registrat el major deteriorament de la seva 
història. Les importants desviacions en l'estimació dels ingressos i les despeses per a 
2009 posen de manifest que l'Estat ha perdut el control de la situació econòmica i de 
les finances públiques. 
 
 El Govern, lluny d'abordar la correcció d'aquesta situació de greu desajust dels 
nostres comptes públics mitjançant un procés de consolidació fiscal centrat en el 
control de la despesa pública i mesures d'austeritat en l'actuació de totes les 
Administracions Públiques, va presentar uns Pressuposts Generals de l'Estat per a 
2010 que, no solament contemplen un augment del 17% de la despesa no financera 
de l'Estat respecte als PGE de 2009, sinó que introdueixen la major pujada 
d'impostos de la democràcia, fent recaure íntegrament la gradual correcció del dèficit 
públic en un hipotètic augment dels ingressos conseqüència de la pujada d'impostos 
aprovada per a l’any 2010. 
 
 Tant l'evidència empírica com nombrosos estudis posen de manifest que la 
pujada dels impostos al consum en una situació de crisi econòmica com la que 
reflecteixen els propis pressuposts de l'Estat, és una mesura desaconsellable ja que, 
pels seus efectes negatius sobre el consum i per tant la inversió i l'ocupació, 
perjudicarà la recuperació econòmica sense tenir a penes impacte en la recaptació. 
 
 Així, entre altres Organismes, l'OCDE avisava dels efectes negatius que tindrà 
per a la nostra economia la pujada de l'IVA, i va recomanar el Govern, al seu informe 
semestral de Perspectives publicat el novembre de 2009, que ajornés la pujada de 
l'IVA a 2011 "a fi que l'economia es recuperi de manera més sòlida". 
 
 A més de la repercussió negativa que aquesta pujada tindrà sobre productes i 
serveis com a roba, calçat, electrodomèstics, rebut de la llum, factura del telèfon, 
cotxes, habitatge, alimentació, hoteleria, restaurants, transports terrestre, etc., els 
Ajuntaments i les Comunitats Autònomes veuran dràsticament disminuïda la seva 
capacitat per contractar obres i serveis que deixen als ciutadans, i això sense 
comptar a més el perjudici que la pujada de l'IVA portarà també als projectes 
contractats a l'empara de l'actual Fons Estatal d'Ocupació i Sosteniment Local. A 
aquest retall caldrà sumar els 3.000 milions d'euros menys que els Ens Locals 
deixaran de rebre per transferències de l'Estat per a aquest any. Amb aquestes 
dades, les perspectives econòmiques dels governs locals i els instruments per fer 
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front a la greu situació financera no hauran fet sinó empitjorar, el que entreveu un 
panorama veritablement desolador per al segon semestre d'aquest any. 
 
 Però, amb tot, els grans perjudicats seran els propis ciutadans castigats 
doblement, en la seva dificultat per accedir a béns de consum bàsics i en la qualitat 
de prestació dels serveis que reben del seu Ajuntament. 
 
 Per tot això, el Grup Municipal Popular sotmet a la consideració del Ple 
l'aprovació dels següents acords: 
 
 PRIMER.- Instar al Govern de l’Estat a deixar sense efecte la pujada de tipus 
impositius de l'IVA prevista per a juliol de 2010. 
 
 SEGON.- Instar al Govern a la immediata negociació amb els partits polítics i 
associacions més representatives de l'àmbit local, de la reforma conjunta del sistema 
de finançament i del govern local, que doti als Ens Locals d'un marc institucional, 
competencial i financer adequat per fer front a la difícil situació actual. 
 
 TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords al President del Govern, a la 
Vicepresidenta Segona i Ministra d'Economia, al Vicepresident Tercer i Ministre de 
Política Territorial, i als Portaveus Parlamentaris de les Corts. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Un 
cop llegida la moció voldria agrair a Esquerra Republicana l’aportació que ha estat la 
modificació de l’acord primer en el sentit de canviar on deia “Govern de la Nació” hem 
posat “Govern de l’Estat”. Passo a defensar ja la moció? 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: De fet l’estava defensant Sra. Rodríguez. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: No, 
estava donant lectura a la mateixa. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Esperi que paro el rellotge. Segons acord de la 
Junta de Portantveus hi ha 5 minuts per defensar la moció, vostè la pot defensar de la 
millor manera que vulgui, si vol utilitzar el temps llegint-la ho pot fer, ara bé, pensi que 
tot els grups polítics tenen el text, el públic també en pot disposar si vol i a més 
s’adjunta amb l’ordre del dia, per tant una forma de defensar-la és llegir-la però no és 
obligatori llegir-la. Li pregaria que fos molt breu perquè ha consumit exactament 4 
minuts i 35 segons amb la lectura del text. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: El 
nostre grup considera que la incapacitat del Govern Socialista davant la crisi ha 
provocat que la gran majoria de famílies perdin cada vegada més poder adquisitiu, 
particularment famílies santcugatenques i que creixi el nombre de llars amb grans 
dificultats per poder arribar a final de mes. Més del 60% de famílies espanyoles i 
catalanes manifesten que tenen al menys alguna dificultat per a fer front a les 
despeses mensuals, mentre que el 14% assegura que viu amb grans conflictes 
econòmics per poder arribar a final de mes. Per altra banda una de cada tres llars 
reconeixen que no disposen de capacitat per poder assumir les despeses 
imprevistes. A més a més experts estudiosos d’economia indiquen -com són 
professors de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat de Granada, de 
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l’IESE, i del CEMCI- que la major part de l’augment de càrrega fiscal recaurà sobre 
els pobres, els majors i els pensionistes i a causa del consum que suposa la majoria 
de la despesa d’aquests col·lectius. Per altra banda la pujada de l’IVA ens costarà un 
decreixement anual de mig punt del PIB i la pèrdua de més ocupació. Per altra banda 
això suposarà un retall important dins del sector de l’automòbil donat el cas que 
aquest quedarà de cop i volta frenat i mai millor dit donat el cas que la pujada de l’IVA 
suposarà una pujada de més de 450 € en cas de voler comprar un vehicle. A més ens 
trobem que l’increment de l’IVA suposarà per part del Govern central una recaptació 
però hipotètica, recordem tots la pujada de l’IVA que va haver-hi en l’any 92, que va 
pujar del 12 al 15% però per altra banda aquest tipus de recaptació de l’IVA va 
suposar un 11% menys de recaptació de l’impost, per tant per tot això el Partit 
Popular sol·licita que recolzin aquesta mesura de cara a poder instar al Govern 
central perquè pugui ajornar el que és la pujada de l’IVA. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En primer lloc donarem la paraula al grup 
d’Esquerra Republicana que és el grup esmenant d’aquesta moció. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Per nosaltres és 
molt clar estar d’acord, sobretot amb els acords que demana aquesta moció, de fet 
una tesi en la qual hi estigui d’acord el Partit Popular, Esquerra Republicana, el Nobel 
d’Economia Stiglitz i el Sr. Sala i Martín, alguna cosa ha de tenir de veritat perquè 
sigui de pràctica i de sentit comú. Per a nosaltres és molt indignant aquesta pujada 
que es vol fer de l’IVA absolutament indiscriminada per tothom, atès que es vol 
pal·liar les conseqüències d’una crisi econòmica que des del nostre punt de vista, 
lògicament d’esquerres, no atina en absolut en les causes de la mateixa crisi, que per 
a nosaltres són unes causes estructurals i no pas unes causes impositives; és a dir, 
en absolut es va a modificar les causes que han provocat aquesta crisi. Nosaltres 
volem abundar en quelcom que moltes vegades ja hem exposat aquí, en un país on 
el 23% del seu PIB és economia submergida, és a dir que hi ha un marge del 23% 
d’una possible recaptació, abans de cobrir això, abans de solucionar aquest problema 
no es pot carregar impositivament, indiscriminadament, a tots els ciutadans que, 
aquests sí, tothom paga IVA. A més nosaltres ens trobem que hi ha d’altres fenòmens 
estructurals que des del Govern de l’Estat tampoc s’atina a solucionar; estem parlant 
per exemple de la prohibició proposada pel mateix Stiglitz de la publicació trimestral 
dels balanços de les empreses, estem parlant per exemple que la mitjana de 
remuneració dels consellers de les empreses que estan a l’ÍBEX 35 és de 250.000 € 
l’any, estem parlant per exemple de l’absoluta laxitud que hi ha en els cotxes 
d’empresa, en el qual aquestes grans empreses a partir de càrrecs mitjans doncs 
ofereixen dins dels seus emoluments cotxes als directius, cotxes a més d’alta gamma 
que, lògicament, no els compren sinó que els financen amb leasing, leasing que les 
empreses es desgraven, per tant leasing que paguem també entre tots; també la 
diferència entre el sou més alt amb el sou més baix de les empreses Espanya és 
l’estat europeu on hi ha més diferència. A totes aquestes coses que són causants de 
la crisi i que són causants d’aquest estat d’ànim que porta que les famílies estalviïn 
més que mai però en canvi no consumeixin, que aquest és el veritable problema de 
l’economia, en una economia com la que estem l’única cosa que no es pot fer és 
pujar a sobre els impostos. Per tant nosaltres estem absolutament d’acord amb els 
acords, com ja he esmentat, sí que no compartim el to d’alguns atesos, sobretot quan 
parla per exemple del major desllorigament de tota la història dels pressupostos de 
l’Estat, no sabem des de quan es refereix, si és des dels Reis Catòlics, o des del 
Govern d’Aznar, o del General Espartero, no ho sabem, però en tot cas sí que sabem 
que en aquests pressupostos no ens agrada gens aquesta pujada impositiva i creiem 
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que des d’un partit d’esquerra s’hauria d’anar a modificar les causes estructurals de la 
crisi i de moment no en tenim cap notícia. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Yo votaré a favor de 
esta moción por los motivos que se han comentado anteriormente y porqué como 
bien decía el Sr. Grangé cuando una sociedad tiene un 20, un 23 o un 25% de su 
economía sumergida, si se incrementan los impuestos esa economía sumergida 
tiende a aumentarse, es lógico, el riesgo o la parte de impuestos que tienes que 
pagar si cada vez es más alta el que sumerge economía tiende a sumergir mayor 
porcentaje de su economía. Por otro lado se demostró en la última subida del IVA que 
cayó el PIB, no sólo cayó la recaudación del IVA entonces, també cayó el PIB, con lo 
cual no va a provocar o no va a ayudar a que mejore la situación económica que 
tenemos hoy en día. 
 
 Por último la Sra. Rodríguez comentó que efectivamente esta subida a quien 
mayor efecto va a producir es a quien menos capacidad adquisitiva tiene. 
Evidentemente quienes llegamos más justos a final de mes tienen un problema si 
todos sus gastos se incrementan un 2%, con lo cual es otra muestra del poco acierto 
que tiene la medida que va a llevarse a cabo a partir del 1 de julio, por lo cual votaré a 
favor y esperemos que el Gobierno tenga a bien considerar dejar sin efecto esta 
medida. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: El grup 
d’Iniciativa podria estar d’acord amb el títol de la moció perquè efectivament com 
vostès saben el nostre grup s’ha manifestat en contra d’una pujada impositiva 
indiscriminada i directa a tots els ciutadans i ciutadanes i sense tenir en compte unes 
altres mesures possibles. El que passa és que el problema jo crec que és de fons 
ideològic entre el Partit Popular en aquest cas i Iniciativa per Catalunya. Per a 
nosaltres és molt important que hi hagi impostos, impostos que serveixin per pagar 
uns serveis públics de qualitat, impostos -també he de dir- que siguin progressius i 
que vagin allà a on realment es pot atacar. Per exemple, jo i el meu grup creiem que 
el que s’ha de fer és una reforma fiscal potent a aquelles rendes altes, amb una 
tributació del 50% aquelles persones que guanyin més de 100.000 €/any, jo crec que 
això el Partit Popular a dia d’avui no crec que ho acceptés; en segon lloc crear la 
fiscalitat ambiental que gravés a les empreses, això tampoc crec que ho acceptés el 
Partit Popular ja que està més en una altra línia com liberalitzar serveis, privatitzar 
serveis i deixar de recaptar per no haver d’oferir des de l’Estat o des d’un país o des 
de qualsevol lloc. També creiem que aquesta reforma de l’IVA hauria estat bé si 
l’haguessin focalitzat amb aquells béns de consum de luxe, entenent que es podia 
haver pujat el tipus impositiu d’IVA un 25% per exemple en abrics supercars, béns de 
consum, animals vius, no destinats a consum humà, joies, abrics, peces de pell, 
aeronaus, embarcacions de vela, això per aquells directius que comentava el Sr. 
Grangé que tenen aquells salaris estratosfèrics i indecents en molts casos sense 
gaire transparència, doncs realment gravar a aquella gent que té aquell poder 
adquisitiu, creiem que aquella era la via i aquesta és la via. És per això que nosaltres 
no podem votar en contra d’aquesta moció però tampoc no li podem donar suport 
sobretot pel fons ideològic de la mateixa. És per això que el nostre grup s’abstindrà. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Ja va 
bé que tinguem votacions diferents perquè de moment el Ple semblava una bassa 
d’oli i ja és això. Nosaltres, com li deia a la Sra. Rodríguez abans d’entrar, jo crec que 
amb el Partit Popular i amb el conjunt dels grups tenim moltes similituds quan parlem 
de política municipal, quan vostè vol ser el Sr. Federico Trillo i a mi em toca ser la 
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Vicepresidenta del Govern, una miqueta més gruixut, és quan les diferències afloren 
d’una manera jo diria que gran, molt gran; avui se suposa que no estem al Ple de 
Sant Cugat sinó que estem al Congrés dels Diputats i cadascú farà el paper que li 
toca i jo també faré el meu. Per si serveix d’alguna cosa diré que estic d’acord amb la 
moció que han presentat els companys d’Esquerra Republicana. La seva moció 
nosaltres l’analitzarem des de diferents punts de vista, primer sobre el què diu i 
després sobre la legitimitat que té el Partit Popular per reclamar millores als ciutadans 
i en especial als catalans i a les catalanes, que jo crec que és la pedra filosofal de la 
nostra intervenció avui i jo crec que serà la intervenció en els propers plenaris. Ho ha 
dit el company d’Esquerra Republicana, parlem de la història, els comptes públics han 
enregistrat un major deteriorament de la seva història, suposo que es refereix a la 
història a partir de la mort del general Franco, suposo; l’altra és que l’Estat ha perdut 
el control de la situació econòmica i finances, jo crec que caldria parlar segurament 
de les polítiques que han aplicat alguns dignataris europeus com el Sr. Aznar i altres 
fundacions, o el preu de la soja el 2015, fet que ha portat a un desequilibri dels 
mercats de valor, jo crec que la intervenció dels estats no ha fet que la crisi actual tiri 
endavant sinó una economia absolutament desbloquejada i amagada. L’altra cosa és 
quan vosté diu que puja un percentatge el pressupost, i és clar, el pressupost puja 
per despesa social, i per tant és per això que s’han de pujar els pressupostos. Vostè 
diu que les úniques receptes per millorar la crisi és abaratir molt més encara 
l’acomiadament dels treballadors i les treballadores, així com baixar els aspectes 
socials. Vostè sap que perquè hi hagi gent que rebi 400 €, que és molt poca cosa per 
a aquelles persones que no tenen cap prestació d’atur, diguem que aquests diners 
han de sortir d’algun lloc, com dirien a una Televisió les gallines que surten per les 
que entren, o al revés, i per tant aquests diners han de venir d’algun lloc i segurament 
han de venir dels impostos. Jo crec que suposo que tornen a enarborar la bandera de 
més seguretat i menys impostos, cosa que és absolutament impossible, si no hi ha 
impostos i no hi ha diners no hi ha seguretat però tampoc hi ha polítiques socials, 
escoles o qualsevol altre aspecte. 
 
 Crítica al Fons Estatal d’Inversions, FEIL o Fons Zapatero, com li vulguin dir; 
vostè recordarà que en el govern del PP durant aquests 8 anys -que no oblidem- es 
van gastar una sèrie de diners en transferències als Ajuntaments, a l’àmbit local, en 
dos anys s’ha traslladat més de 10 vegades aquestes inversions que vostè ha fet. No 
entraré a parlar sobre el Sr. Sala Martín o sobre si el Sr. Vázquez-Dodero també dóna 
suport a aquesta moció des d’un àmbit de les esquerres, i l’altra seria la legitimitat del 
Partit Popular per reclamar major benestar. Vostès són el Partit Popular, i això és molt 
legítim, ja sap que jo crec que tots hem de defensar que tothom s’expressi, però 
vostès tenen aquest país i la nostra norma, l’Estatut, el tenen a un escac. Vostès van 
presentar un recurs que fa que en aquests moments estiguem parlant del que estem 
parlant. Que hi hagi una situació al Tribunal Constitucional que té a Catalunya a un 
escac i en aquest sentit, obro parèntesi, m’afegeixo a les demandes del President de 
la Generalitat per tal que hi hagi una renovació total dels seus membres. Vostès estan 
utilitzant Catalunya i els nostres drets com a conflicte territorial i no estan permetent 
que hi hagi aquesta renovació del Tribunal Constitucional, per tant segons el nostre 
criteri vostès no tenen legitimitat per tirar endavant propostes com aquestes perquè 
els ciutadans tinguin una major disponibilitat de diners o qualsevol altra cosa. Aquest 
és part del nostre argument per votar en contra de la seva moció i jo crec que ho serà 
molt sovint. 
 
 La memòria és curta però no tant i no fa tant que el Partit Popular hi era, vostè 
sap quina és la fiscalitat que era fa un temps, què va passar amb els funcionaris i la 
congelació dels sous, que va passar amb els sindicats i els drets dels treballadors i 
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sobretot què va passar en política econòmica i en política de defensa? La memòria 
s’oblida ràpid però no tant. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Per part 
nostra mencionar o seguir en la línia de treball que Convergència i Unió ja ha 
plantejat a nivell de Congrés i Senat amb propostes com la de mostrar-se en contra 
d’aquesta pujada de l’IVA o la pròpia proposta de llei per la morositat i lluitar pel bon 
pagament de les administracions públiques i també de les pròpies transaccions i 
pagaments en el món empresarial perquè són mesures que afecten directament a la 
liquiditat i en general a l’economia. En aquesta línia per tant el que ha expressat el 
Partit Popular en aquesta moció amb les esmenes d’Esquerra Republicana comptarà 
també amb el suport d’aquest equip de govern. Mencionar tres punts -molts d’ells ja 
comentats- però tres punts que ens semblen molt claus, el primer és que això té unes 
afectacions importants, pujar l’IVA no és una qüestió menor, és una qüestió que té 
afectacions importants i que cal considerar i més en un entorn com l’actual, el segon 
seria ser conscients de quina és la causa principal que fa que es plantegi en aquests 
moments aquesta pujada de l’IVA i aquesta raó principal, aquesta causa, aquesta 
arrel no és una altra que la gravetat que té el dèficit públic espanyol de l’11% situat en 
aquest moment i que s’ha de corregir com sigui. La tercera seria una mica de 
conclusió i en definitiva una mica de recomanació també des del punt de vista de que 
nosaltres també som en part partícips en tot aquest procés de despesa pública, 
nosaltres també som país i en aquest cas som Estat en la mesura que els comptes 
públics de l’Estat ens afecten a tots plegats i nosaltres com administració pública local 
també hi tenim molt a dir. 
 
 Sobre el primer punt de l’afectació de l’IVA no m’hi entretinc massa, tots som i 
crec que hi ha un comú acord en que això afecta directament al mercat, afecta a 
l’economia de mercat en un moment en que el creixement econòmic és fonamental. 
Jo crec que tots hauríem d’estar d’acord en que la mesura és inoportuna des del punt 
de vista de dir que no és el millor escenari, ningú jo crec que es pugui atrevir a 
defensar en aquest escenari una pujada com aquesta a no ser que vagi a l’arrel 
principal: hem de solucionar el greu dèficit públic que té l’Estat espanyol, això afecta a 
les famílies com hem dit tots perquè ens afecta al poder adquisitiu, afecta a les 
empreses greument i també evidentment en correlació amb el tema del mercat, és 
difícil vendre, i també afecta a la liquiditat perquè les empreses fan la seva liquidació 
trimestral de l’IVA i si facturen una cosa a l’últim trimestre l’Estat recapta aquells 
diners i s’han d’avançar també aquells diners que pugen de l’IVA, per tant això també 
té la seva afectació en la liquiditat, i això afecta a la resta d’administracions públiques 
i sobretot als ens locals que com sabem tots bé estan molt afectades per la situació 
actual i això encara ens posa més contra les cordes perquè tot l’IVA que nosaltres 
paguem, les concessions públiques s’incrementaran amb un 2%, tot el que són les 
nostres inversions de les quals se’n beneficia l’Estat i que també paguem IVA i és un 
IVA que com que som l’últim pagador no repercuteix o no el podem deduir de res, 
doncs això ens seguirà afectant també a nosaltres. Per tant el que sí és oportú és que 
això ataca al dèficit públic, el problema i la causa principal aquesta que dèiem és el 
segon dels punts i seria la gravetat del dèficit públic i això molt breument ens 
preguntem quins arguments podem tenir per veure la gravetat de tot aquest tema, 
deixeu-me només mencionar tres qüestions que fa molt poc el ministre d’Economia i 
Finances d’un Estat que té un pes a Europa per descomptat i més en matèria 
econòmica molt important posava de manifest en escrit en un dels principals mitjans 
de comunicació de tota Europa que els Estats que incompleixin l’acord de limitar el 
dèficit públic al 3% doncs proposa que no rebin cap tipus de fons de cohesió, que 
deixin de rebre automàticament qualsevol tipus de fons de cohesió, que no puguin 
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intervenir en cap tipus de decisió econòmica que afecti als altres Estats, els alemanys 
diuen que si els espanyols, els grecs, o altres Estats no saben fer els números, ells no 
estan disposats a que aquests altres Estats prenguin decisions en matèria econòmica 
que afectin als nostres. Sortir de la Unió Monetària mentre es romangui com Estat 
membre i en qualsevol cas suspendre els drets de vot d’aquest Estat, per tant estem 
parlant de qüestions molt serioses que l’Estat espanyol ha de resoldre i que ara un 
Estat com el grec s’hi està trobant i tots sabem com els mercats afecten a una mala 
gestió dels recursos públics. 
 
 Conclusions: és una mesura que va directa a atacar i a prendre solucions a 
aquest dèficit públic, el que passa és que és una mesura que posa de manifest la 
incapacitat per tal de resoldre-la més per la via de la gestió, per la via de la despesa, 
pràcticament el 50% del PIB de la despesa de tot l’Estat està en mans públiques, no 
s’hi val intentar resoldre només el problema per la via de l’ingrés, tractem de resoldre 
els problemes per la via de la despesa, intentem-ho, perquè aquesta és realment la 
via que hauria de correspondre. Per tant, en definitiva, prendre bona nota de que el 
que succeeix ara a l’Estat i que ens afectarà a tots i molt és perquè és d’una gravetat 
extrema i que aquestes situacions de gravetat s’hi arriba per una cultura 
generalitzada de tot el país, de tota la política i de totes les organitzacions públiques, 
en la mesura que ens correspon jo crec que l’Ajuntament de Sant Cugat amb el vist i 
plau de totes les forces polítiques té una bona i correcta línia de treball per tractar 
d’evitar com sigui possible qualsevol situació de dèficit i que les situacions de dèficit 
s’han de resoldre no per la via més preocupant que seria perquè aquesta en definitiva 
és la conclusió que fem nosaltres però algú fa la terrible conclusió de dir que no, que 
el més important és la reactivació econòmica més despesa encara per part de l’Estat, 
atenció perquè si es fa més despesa des de l’Estat i realment ens equivoquem i 
punxem la situació no és que sigui greu sinó que és gravíssima en els propers mesos 
i anys que vindran. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Per 
agrair als grups que recolzaran la nostra moció i després per contestar simplement al 
Sr. Villaseñor i començant per final, em sap una mica de greu això que diu respecte a 
l’Estatut, recordem que l’Estatut de Catalunya ha estat també recorregut pel Sr. 
Múgica, i el Sr. Múgica tots sabem de quin partit és i ha recorregut 112 articles de 
l’Estatut, després per altra banda tots hem de recordar que el Sr. Zapatero ha estat 
qui ha prorrogat a la Sra. Casas el fet que continuï com Presidenta del Tribunal 
Constitucional. Per altra banda és una cosa preocupant que és encendre el ventilador 
quan no se saben quines coses dir, com per exemple el Sr. Montilla ha fet avui en dia 
de prorrogar l’equivalent del Tribunal Constitucional a Catalunya i no fer la renovació 
del mateix. Per últim i per tancar el debat pensem que en els pressupostos d’enguany 
hem passat de tenir moltes administracions un 1,9% de superàvit en moltes 
administracions a un dèficit d’un 11,4% per als propers anys, crec que és molt 
important el fet que s’aconseguís per fi que aquesta pujada d’IVA pogués quedar 
congelada. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL VILLASEÑOR: Els 
qui van apostar pel totxo jo crec que és difícil que ens donin lliçons d’economia però 
ho intentarem. El tema del ventilador, no és qüestió de ventilador o no, és qüestió 
d’explicar què és el que nosaltres creiem en aquest tema. Vostè sap -i la gent de 
Convergència i Unió en referència a la intervenció del Sr. Joly- que la fiscalitat que en 
aquests moments hi ha, la pressió fiscal que hi ha en aquests moments, és menor 
que la que hi havia quan hi havia el Govern d’Aznar suportat amb els vots 
pressupostaris d’altres grups, jo crec que això també ho haurien d’explicar Sra. 
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Rodríguez. D’altra banda recordar-li que alguna de les actuacions econòmiques que 
hi ha en aquests moments, suposo que ja les coneix, són temperar els embargaments 
de les hipoteques en banca, establir un IVA supereduït que baixi del 7 al 4% en 
algunes accions, suposo que ho coneix, una nova regulació de drets de passatgers, 
un suport a les PIME’s, un nou increment de l’ICO, l’Institut del Crèdit Oficial, i 
sobretot en préstecs a empreses, i la flexibilització perquè les empreses puguin 
cobrar l’IVA en un cas d’impagament de factures, hi ha altres mesures, jo crec que 
segur que les coneix o les hauria de conèixer. En qualsevol cas no és res de 
ventilador, tenim una política econòmica diferent, partim de fons diferents i sobretot 
partim d’una cosa molt important, el que per a vostès és quan pitjor millor per a 
nosaltres és un tema de responsabilitat i de tirar endavant aquest país, i quan dic 
aquest país em refereixo a Catalunya i quan dic aquest Estat em refereixo a Espanya. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:     17 (CiU, PP, ERC i regidor no adscrit Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   4 (PSC) 
Abstencions:       3 (ICV-EUiA) 
 
 8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA- CIUTADANS PEL CANVI 
PER TAL D’HABILITAR PROVISIONALMENT L’EDIFICI DE L’ANTIC 
AJUNTAMENT PER A L’ÚS D’ENTITATS AMB  DÈFICIT DE LOCAL. 
 
 Atès que Sant Cugat del Vallès té un teixit associatiu ampli, plural i divers que 
ha contribuït des de fa molts anys a enfortir la nostra ciutat i donar-li vitalitat 
democràtica i ciutadana.   
 
 Atès que des dels poders públics estem plenament convençuts que la 
contribució i complicitat d’entitats i associacions és essencial per cohesionar i 
vertebrar una ciutat  que ha estat sotmesa a una forta dinàmica de creixement 
demogràfic.  
 
 Atès que el fort creixement urbanístic de la ciutat ha comportat en ocasions 
tensions i desajustos entre el nombre d’equipaments i de ciutadans. Atès que en 
l’àmbit de la promoció de l’associacionisme, tot i la inversió realitzada en els darrers 
anys, encara hi ha dèficits importants com la manca d’un espai per acollir diverses 
entitats. 
 
 Atès que són nombroses les entitats i associacions de Sant Cugat que en 
l’actualitat tenen una manca de local estable on realitzar la seva activitat. Atès que en 
paral·lel al nostre municipi hi ha alguns locals de titularitat municipal que resten 
tancats sense estar destinats a una funció específica, entre ells el més emblemàtic de 
l’antic ajuntament.  
 
 Atès que el pla d’equipaments que s’està elaborant preveu que l’actuació en 
algun dels edificis actualment tancats sigui a mig o llarg termini i que a més es 
condicioni la posada en funcionament definitiva a les subvenció d’altres 
administracions. 
 
 Atès que des de l’Ajuntament de Sant Cugat s’ha actuat sempre amb un criteri 
de respecte a la independència del teixit associatiu de la ciutat però també amb clars 
exemples de suport i recerca de solucions quan determinades entitats han estat en 
dificultats.  
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 Atès que és possible habilitar equipaments municipals de forma provisional per 
a l’ús d’entitats sense que això signifiqui un gran cost per l’hisenda local, un criteri 
sense dubte important en un context de recessió econòmica. Atès també que la 
despesa associada al funcionament ordinari de l’equipament és també reduïda i que 
existeix també la possibilitat que alguna de les entitats hi puguin contribuir en la part 
que de comú acord es determini. 
 
 Atès que aquesta solució provisional permetria fer front a un problema real 
d’algunes entitats de la ciutat mentre no es troba una solució definitiva via la creació 
d’un hotel d’entitats.  
 
 Per tot això el ple municipal acorda: 
 
 Primer.- Habilitar de forma provisional i amb una mínima inversió municipal 
l’edifici de l’antic Ajuntament per a l’ús d’aquelles entitats i associacions que en 
l’actualitat tenen dèficit de local.  
 
 Segon.- Establir en el si de la comissió informativa de Cultura els criteris i 
requisits necessaris per tal que les entitats i associacions es puguin acollir a aquesta 
iniciativa. 
 
 Tercer.- Difondre entre les entitats i associacions de la ciutat aquesta iniciativa 
tot destacant que es tracta d’una solució provisional i no definitiva mentre no es fa 
realitat un espai estable per a les entitats. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Si em permet 
donaria una mica d’explicació al per què de la moció, perquè nosaltres la retirarem 
però voldria fer un esment del per què l’hem presentada. 
 
 El nostre grup ha pres la decisió de presentar aquesta moció perquè creiem 
que Sant Cugat necessita espais, llocs d’encontre i treball encara que sigui 
provisionalment, el que nosaltres diem i reclamem és donar eines per desenvolupar 
tota l’energia possible que una societat social i cultural requereix i que farà més rica la 
seva cohesió social, moltes vegades reclamada pel propi alcalde de la nostra ciutat. 
Ens felicitem que l’antic ajuntament hagi servit després de tres anys tancat per ubicar 
el Jutjat de Pau i crec recordar i llegit que va ser el Jutge qui va demanar exprés 
aquest espai i que ha fet reaccionar l’equip de govern i el seu consistori a fer possible 
aquesta realitat. De tota manera creiem que també hi ha espais en l’edifici de la plaça 
de Barcelona perquè alguna entitat es pugui instal·lar, ocupar com dirien avui dia els 
malanomenats intencionadament joves alternatius i per cert deixi’m fer referència a no 
oblidar que tots aquests joves seran la futura societat civil i política de la nostra ciutat. 
La intenció d’aquesta moció anava més enllà de l’espai concret de l’antic ajuntament, 
nosaltres creiem que la ciutat ha crescut desproporcionadament a les seves 
infraestructures públiques i per tant els qui d’alguna manera o altra col·laborem 
directa o indirectament amb el teixit associatiu de la nostra ciutat copsem la 
necessitat d’aquests espais. No podem deixar tancats espais públics com el local de 
sota de la plaça del Rei -que jo li dic dels Reis-, Quitèria, Aymat, també el Celler 
Cooperatiu, etc., segur que ens ho justificarà i ho justificarem perquè estem treballant 
sobre el Pla d’equipaments però moltes vegades els grans plans tapen les 
necessitats reals i són excusa per no aportar ni imaginació ni voluntat política per 
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afrontar les demandes del moment. No és el nostre estil ni el meu en particular fer de 
la lluita per la cultura i l’interès per la cohesió social de la ciutat una arma política 
contra l’adversari, però sí que tenim tota la legitimitat de proposar i poder millorar les 
condicions de les nostres entitats perquè són el futur de la tan treballada personalitat 
pròpia que es va fer en el passat i s’està fent en el present, forjada amb molt 
d’entusiasme i altruisme i il·lusió per fer que Sant Cugat sigui sana enveja del seu 
teixit associatiu. Però un cosa són les paraules i altres els fets, Sant Cugat i els seus 
polítics es deuen a aquesta societat civil instal·lada alguna vegada amb una sensació 
de pidolaires i que es mereixen atenció i respecte, per tant els hi demano que obrim 
també l’antic ajuntament de l’edifici del poble a entitats que ho demanin. Dit això i com 
que entenem que és un tema que cal donar resposta a les entitats d’aquest municipi i 
perquè hem copsat voluntat de tots els grups municipals d’arribar a algun tipus 
d’acord retirarem la moció i farem manera més idònia perquè entre tots donem eines i 
un servei polític i civil a la ciutadania. 
 
 (La present moció fou retirada de l’ordre del dia). 
 
 9.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA RECOLZANT EL 
COL·LECTIU DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL SECTOR DE LA 
NETEJA. 
 
 Atès que les persones que netegen edificis i locals són treballadors/es 
especialment poc valorats/des i mal pagats/des, tot i fer una de les feines més útils 
per a la nostra societat.  
 
 Atès que és un sector feminitzat (el 95%), tot i que entre els comandaments 
intermitjos i caps hi trobem majoritàriament homes (el 90%).  
 
 Atès que el salari brut mensual d’una persona treballadora de la neteja és de 
916 euros bruts, per sota del salari brut d’un peó especialitzat, categoria comparable i 
ocupada majoritàriament per homes.  
 
 Atès que aquesta situació comporta un greuge comparatiu i una patent 
desigualtat amb d’altres sectors no feminitzats 
 
 Atès que està en marxa una campanya reivindicativa de tots aquests aspectes i 
recolzada per la major part del col·lectiu de dones organitzades del món professional, 
associatiu, universitari i polític. 
 
 El Ple de Sant Cugat adopta els següents acords:   
 
 Primer.- Reclamar al govern i a la patronal del sector de la neteja, un canvi 
d’actitud que permeti superar aquesta discriminació històrica i territorial que faci 
possible la negociació d’un conveni amb una mateixa regulació, una mateixa aplicació 
i un mateix salari a tota Catalunya.  
 
 Segon.- Adherir-se a la demanda del sindicats majoritari a negociar un conveni 
que incideixi i canviï aquesta realitat que, des de fa molts anys, pateixen les dones 
treballadores de la neteja.  
 
 Tercer.- Que s’incorpori un concepte de millores retributives d’acord amb les 
reivindicacions sindicals i esdevingui condició indispensable en l’adjudicació de futurs  
contractes públics de neteja. 
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 Quart.- Es doni trasllat d’aquest acord al Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, a Foment del Treball, als sindicats CCOO i UGT, al 
Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis i a l’Associació Catalana de 
Municipis.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Presentem 
aquesta moció en un context de crisi on no volem que paguin com sempre els més 
febles i en aquests moments les empreses del sector de la neteja estan retallant 
hores de feina i sous però afegint més espais per netejar, aquests contractes precaris 
estan arribant a situacions molt dures pel personal de la neteja, aquest col·lectiu està 
feminitzat en un 95%, en canvi si mirem els quadres de comandaments d’aquestes 
empreses estan ocupats en un 85% per homes, amb aquesta moció volem donar 
suport a les reivindicacions del col·lectius i hem volgut presentar proposta d’acord a 
tots els ajuntaments, per exemple a Palau Solità i Plegamans es va aprovar el mes 
passat per unanimitat, també es va presentar a l’Ajuntament de Sabadell amb diferent 
fortuna, donant suport a les reivindicacions dels sindicats majoritaris i afegint també la 
mirada des de l’administració local que és un dels clients més importants en la 
prestació del servei de la neteja, no podem obviar que properament aquest 
ajuntament aprovarà unes pliques que tenen a veure amb aquest sector i per tant el 
tercer punt que hem afegit a la moció ho hem fet perquè hem percebut que molts 
ajuntaments degut a la crisi econòmica han reduït despeses, sent aquest apartat de la 
neteja on més està repercutint la reducció d’aquesta. Així ens trobem que els 
ajuntaments fan propostes dràstiques de reducció de costos o elaboren noves pliques 
també amb reduccions dràstiques i les empreses concessionàries les accepten per tal 
de no perdre el contracte, la qual cosa repercuteix directament en les condicions 
laborals dels treballadors i les treballadores de la neteja. Pensem però que el més 
important en aquest moment és introduir el concepte de millora en l’organització del 
treball ja que si bé unes pliques no poden incomplir el preu/hora que marca el conveni 
marc sí pot fer netejar més metres amb menys temps del que es feia fins ara, o pot 
pagar les hores nocturnes o festives com ampliacions de jornada i no com el que són. 
 
 Com podeu veure no entrem en el detall de la negociació del conveni sinó en el 
paper, en aquest sentit ho presentem justament pel que he dit abans, que 
l’administració és un actor important en el sector de la neteja, és un bon client. 
 
 Per acabar només dir que la plataforma reivindicativa d’aquesta negociació 
col·lectiva porta ja recollides més de 13.000 signatures de suport. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres hem estat llegint detingudament la moció i entenem el que demana 
Iniciativa per Catalunya però considerem que no és el fòrum de debat el Ple de 
l’Ajuntament de Sant Cugat, i per part del Partit Popular ens abstindrem en aquest 
sentit. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Nosaltres 
compartim el propòsit de la moció i evidentment des d’Esquerra Republicana mai 
donarem l’esquena a qualsevol reivindicació que es faci sobre qualsevol col·lectiu, el 
que sí que nosaltres volíem dir i compartint la perspectiva d’esquerres, és que potser 
errem el tret, i és que nosaltres creiem que des de la nostra perspectiva hem d’anar a 
la base de tots els problemes i aquesta és la perspectiva progressista, i ja dic des del 
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suport a la moció nosaltres creiem que a on hem d’anar en el problema bàsic de la 
contractació de la neteja des de l’Administració és eliminar la subcontractació; 
nosaltres creiem que la subcontractació és dolenta, la subcontractació ha de ser per 
contractes d’obres i serveis i la neteja dels edificis públics no pot ser una campanya, 
no és un contracte d’obra i servei sinó que és un fet estructural. En aquesta moció 
ens plantegen com a problema que les treballadores i treballadors de la neteja tenen 
un salari brut de 916 €, molt bé, el pressupost d’aquest ajuntament per la concessió 
de la neteja si es dividís per les 103 netejadores que té aquest ajuntament resulta que 
tretes les despeses podria sortir un sou mensual de 2.179 bruts, per tant la nostra 
reflexió és: per què -no aquest ajuntament, tots els ajuntaments- no poden continuar 
contractant personal de la neteja com es feia abans perquè això és una feina de cada 
dia i poder-los-hi pagar un sou just sense intermediaris, és exactament el mateix que 
ens plantejava la pagesia en el darrer Ple del Parlament de Catalunya, que cobren un 
preu qui fa els tomàquets i resulta que després quan els anem a comprar a la botiga 
el paguem al 300 o 400% més car, la intermediació és un problema, quan la 
intermediació és no sobre patates o tomàquets sinó sobre la força de treball, doncs 
això és un problema d’explotació, per tant nosaltres estem per eliminar aquesta 
connotació. Lògicament donarem suport a la moció però sí que ens agradaria quan 
les forces polítiques ho trobin convenient anar avançant cap a l’eliminació de la 
subcontractació. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Com 
no podia ser d’una altra manera nosaltres donarem suport a la moció presentada per 
Iniciativa per Catalunya, en qualsevol cas parleu del tema de neteja tant en el sector 
públic com el privat, en qualsevol cas crec que també és una responsabilitat d’aquest 
Consistori pensar en aquella gent que està treballant per l’Ajuntament de Sant Cugat 
tot i que estigui externalitzat i per tant per millorar la seva qualitat de vida. En aquest 
plenari des de fa molts anys ja han sortit propostes sobre la taula que finalment s’han 
arreglat, algunes propostes que fins i tot ens han portat a contenciosos sobre la 
qualitat de vida i els sous de les treballadores i treballadors d’aquest servei que s’han 
solucionat i per tant ja vam expressar la nostra opinió, i creiem en aquest cas que la 
moció que vostès diuen és del tot encertada. 
 
 Sobre el tema de si això toca o no toca en aquest plenari, toca o no toca igual 
que toca o no toca altres mocions que han presentat durant molt temps, i aquesta 
segurament toca molt més perquè sí que hi ha treballadors que estan aquí al costat 
que quan surtin d’aquí segurament hi seran, miri’ls, segur que estaran per aquí fora, i 
aquella gent que trobi estarà sotmesa a un conveni que és el que vostès descriuen en 
la seva moció. 
 
 Això de ser d’esquerres, o progressista, o el que vostès vulguin, què és?, 
perquè a vegades la vareta de què és allò i què no és, doncs en algun cas pot tenir 
algun dubte, doncs en cas de dubte sempre al costat dels treballadors i les 
treballadores, i en aquest cas per això donarem suport a la moció de vostès. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: Després de les opinions que es van posar de manifest en la darrera Junta de 
Portaveus tenia la sensació que l’únic que hauria de dir és que estic d’acord amb els 
portaveus que m’han precedit en l’ús de la paraula i amb això hagués acabat però 
malauradament no és el cas, i entraríem en una discussió probablement de 
profunditat. 
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 Nosaltres hem demanat a Iniciativa fins poc abans de començar el Ple que es 
retirés aquest punt de l’ordre del dia, que deixessin damunt la taula aquesta proposta 
de moció tot i estar d’acord com ja vam manifestar en que aquest és un col·lectiu que 
mereix segurament una defensa especial que nosaltres al llarg del temps i pel que 
ens afectava, malgrat que hem tingut discussions i que en algun cas s’han traduït 
amb alguns contenciosos, ho hem fet i es va traduir en una millora de la qualitat de 
vida, fins i tot la qualitat retributiva de la gent que treballava per aquesta 
Administració, però enteníem que en aquest cas es referia tant a la gent que treballa 
per l’Administració -com deia el Sr. Villaseñor- com la que no hi treballa, que ens 
estem posicionant en una discussió col·lectiva que després pot servir com a 
precedent perquè ens haguem de posicionar en molts i molts casos que es van 
produint al llarg del temps i que no tindrem probablement ni la capacitat ni el temps 
per poder-los analitzar amb seriositat. Nosaltres és per això, només per això, que no 
hi donarem suport, perquè tal com hem dit estem d’acord que en aquests col·lectius, 
no només en aquest, n’hi ha d’altres, més dèbils si se’m permet, de la nostra societat, 
dels treballadors i treballadores que formen part de la nostra societat s’hi ha d’estar 
més a sobre i més al costat doncs malauradament i vull que quedi molt clar això 
perquè no serveixi com a precedent per posar-nos amb unes històries que no 
podríem analitzar amb profunditat nosaltres no donarem suport a la moció presentada 
per Iniciativa i lamentem que no s’hagi deixat damunt de la taula buscant una solució 
de compromís, que havíem comentat abans que hagués pogut servir per aquest 
col·lectiu i per d’altres que es poden trobar en aquesta mateixa situació. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Que no donen 
suport vol dir que voten que no o que s’abstenen? En qualsevol cas faré  la meva 
intervenció per agrair als grups que donen suport a la moció i per donar resposta a 
alguna afirmació que s’ha fet. Ho deia abans el Sr. Villaseñor, quan pensem en una 
situació en la que ens sentim incòmodes i fins i tot ens fa una mica de vergonya que 
passi doncs malauradament algunes vegades intentem fugir d’estudi i diem: “és que 
això en aquest Ple no li toca”, com deia el Sr. Grangé en el seu moment també per 
aquest Ple que va ser com un petit Parlament però del municipi, estem els 
representants de la ciutadania i debatem d’aquelles qüestions que ens semblen que 
creiem que ens hem de posicionar perquè representem a més a més a unes 
formacions polítiques que tenen un projecte polític i que a més a més tenen uns 
compromisos amb la ciutadania, jo penso que aquesta moció parla de la gent del 
carrer, de la gent de la nostra ciutat, sobretot de les dones, perquè estem parlant que 
en aquest col·lectiu el 95% són dones i el que estem demanant des d’aquest Ple, o el 
que nosaltres volem que aquest Ple demani és que aquestes dones tinguin un salari 
digne i unes condicions dignes de treball, i que les retallades que suposa la crisi 
econòmica -i en aquest cas l’Administració hi juga un paper important- no vagin en 
contra encara més de les seves condicions laborals, jo crec que és absolutament 
pertinent que aquesta moció passi per aquest Ple, nosaltres no estem en contra de 
cap empresa de neteja, en tot cas sí que li dono la raó al Sr. Grangé de la darrera 
voluntat per part de les administracions malauradament d’externalitzar més serveis 
del compte amb aquell fi de que el privat ho fa millor que l’administració pública, cosa 
amb la que es veu clarament que no és així, en tot cas et treus les puses de sobre, i 
jo crec que és una llàstima que aquest Ple no doni suport a aquest col·lectiu 
representat pels sindicats majoritaris del país com altres vegades hem donat suport a 
iniciatives ciutadanes, a determinats col·lectius amb determinades discapacitats per 
exemple quan demanaven solucions legítimes a problemes que tenien en el dia a dia, 
i penso que en aquest sentit si aprovéssim aquesta moció el Ple de l’Ajuntament de 
Sant Cugat com el Ple de Palau Solità i Plegamans es posaria al costat sobretot de 
les dones de la neteja, que com ha dit molt bé el Sr. Grangé cobren menys de mil 
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euros i que al final els qui tenim que ajudar-les a que visquin d’una forma més digne 
és aquest ajuntament, com l’ajuntament del costat, com el Govern de la Generalitat, 
perquè estaran d’acord amb mi que amb aquests sous difícilment es pot arribar a final 
de mes. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:       9 (PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra: 13 (CiU) 
Abstencions:       2 (PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
 
 11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER TAL QUE S’AMPLÏI LA 
INFORMACIÓ DE SUBVENCIONS I AJUTS. 
 
 Les diferents administracions públiques realitzen mecanismes de correcció 
econòmica, de drets, social o de millora de l’espai privat i públic mitjançant 
subvencions o modificacions.  
 
 Amb aquestes figures es poden bonificar quantitats d’IBI a col·lectius amb pocs 
recursos mitjançant una subvenció (per exemple vídues i vidus en relació a la renda. 
Veure propostes de PSC i ERC al respecte). O una demanda molt llargament cercada 
com ajuts al col·lectiu de famílies monoparentals calculat en un percentatge de 
l’import de l’BI. 
 
 Altres donen suport a l’eixamplament de la demanda de pisos de lloguer 
subvencionant l'IBI dels pisos inclosos a la bossa de lloguer de PROMUSA. 
 
 També, determinades regulacions sobre ordenances prioritzen l’adquisició de 
béns objectius (vehicles que redueixen la contaminació atmosfèrica) i poden decantar 
les opcions futures o presents del possibles compradors. 
 
 Existeixen múltiples subvencions a les que poden acollir-se empreses i 
particulars, podríem destacar les subvencions d’entitats veïnals, esportives o 
culturals, altres com subvencions que cerquen una millor qualitat urbana (façanes) o 
d’altres de preservació i estudi del patrimoni (arqueològiques). 
 
 La majoria dels conceptes subvencionables han de ser demanats pels 
receptors i per tant cal un coneixement de la forma de demanda així com els requisits 
i calendaris. 
 
 L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès realitza diferent informació d’algunes 
subvencions o ajuts al que tenen dret determinats col·lectius o ciutadans. Aquestes 
informacions s’han realitzat mitjançant els mitjans locals públics de comunicació 
(butlletí municipal, web, notícies ràdio).  
 
 Considerem positiva la informació ja realitzada, però millorable atès que en 
molts casos l’accés de determinats col·lectius a la informació concreta pot venir 
negativitzada per l’accés a les noves tecnologies, complexitat administrativa, 
calendaris fixats o desconeixement del funcionament de l’administració. 
 
 Atès que el consistori santcugatenc considera positives totes les accions que 
permetin redistribuir riquesa i millorar situacions. 
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 Atès que és interès d’aquest consistori donar un pas endavant en una 
informació de doble banda entre administradors i administrats. 
 
 Atès que aquest consistori té l’interès que les partides consignades com ajuts, 
bonificacions o subvencions puguin servir per l’objectiu que es van consignar. 
 
 Atès que les pràctiques de major informació, de la banda d’ingrés, com les 
publicacions de calendaris fiscals, permeten una ampliació de la recaptació de via 
voluntària i la seva domiciliació. Experiència que permet establir paral·lelismes entre 
informació i acció. 
 
 Ateses les declaracions del Síndic de Greuges de Sant Cugat del Vallès, (en 
relació a la proposta que avui pren forma de moció) en les que afirma que  la 
informació no és prou accessible per a tothom i recomana que es visualitzi 
millor a la web municipal i que es publiqui detalladament al butlletí de 
l'Ajuntament.  Així com que la informació que ofereix l'Ajuntament sobre alguns drets 
dels santcugatencs queda oculta i fora de l'abast de les persones que ho necessiten.   
 
 Atès que si un ciutadà desconeix que té un dret, el dret no només no 
s'exerceix, sinó que queda en l'oblit per manca d'aplicació i ús. 
 
 Ateses les recomanacions del Síndic sobre una proposta plenària al respecte. 
 
 Per tot això proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 Primer.- Establir, per part de l’administració municipal, un llistat complet 
d’aquells ajuts i subvencions que requereixin la participació dels col·lectius afectats 
per tal que es dugui a terme. Publicar aquest llistat i calendari en un lloc preeminent 
de l’informatiu municipal. Establir les publicacions i període en que les accions de 
comunicació siguin més necessàries. Presentar les accions en el marc de la Comissió 
Informativa de Comunicació 
 
 Segon.-  Millorar la visibilitat dels conceptes i calendaris referits dins del web 
municipal. Presentar les millores en el marc de la Comissió informativa de 
Comunicació. 
 
 Tercer.- Editar un opuscle o calendari (que pugui ser encartellat al butlletí 
municipal o dins el mitjans de comunicació privats locals) que permeti la seva 
utilització separada com a informació anual.   
 
 Quart.- Informar directament als veïns i veïnes o col·lectius diana del marc 
d’ajut dels que poden ser beneficiaris, evidentment dintre dels segments de 
possibilitats que marca la Llei de Protecció de Dades. Establir i informar del marc 
d’actuació dins de la Comissió Informativa de Comunicació i en les comissions 
funcionals de prestació dels ajuts. 
 
 Cinquè.- Notificar el present acord a la Federació d’Associació de Veïns de 
Sant Cugat, al Síndic de Greuges de Sant Cugat i a les entitats que representen els 
col·lectius afectats per les subvencions, ajuts o bonificacions. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Aquesta és una moció que ja n’hem parlat en diferents ocasions, de fet una part 
reduïda d’aquesta moció va formar part d’al·legacions al pressupost de 2008 o com a 
mínim part d’algun argumentari d’unes al·legacions del 2008 i del 2009. Perquè ens 
entenguem, nosaltres el que demanem és que es millori, i quan diem millorar volem 
dir que ja s’està fent, per tant que es millori la informació que es dona a aquells 
receptors de possibles subvencions, bonificacions o ajuts que poden ser de diferents 
tipus, persones monoparentals, per exemple, vidus i vídues que tenen un descompte 
equiparable a un percentatge de l’IBI, però també subvencions lligades a arranjament 
de façanes, subvencions arqueològiques, d’entitats, etc., etc. El que demanem, jo 
crec que molt simplement i cercant l’acord amb l’equip de govern en tot moment és 
que hi hagi unes propostes per tal que es puguin realitzar uns opuscles o alguna 
informació que la gent pugui tenir clara en el conjunt de les subvencions que es fan, 
que millorin l’actual, que hi hagi una millora de la ubicació al web municipal 
d’aquestes subvencions perquè la gent les trobi, vostès saben que molt sovint o en 
algunes ocasions els receptors d’aquestes subvencions, per exemple lligat al tema de 
les vídues, són persones en les que existeix un biaix tecnològic que no miren el web, i 
per tant sí que necessiten que els hi demanem la informació i els hi donem 
directament. Això evidentment ha d’estar subjecte a la Llei de Protecció de Dades i a 
la manera de fer-ho, i per tant també recollim la intervenció que va realitzar el Síndic 
de Greuges en referència a una proposta realitzada pel PSC on deia que féssim una 
moció i que hi hagués un debat plenari al respecte. 
 
 La cosa és que si hi ha moltes persones que tenen un dret i no el saben, pel 
motiu “x”, per manca d’informació, perquè els canals són de diferent accés, el que 
sigui, el que hem de fer, entenem, com Administració Local és facilitar aquest accés, 
si les senyores vídues no miren internet, no se n’assabenten i no venen al Ple, com 
és normal, que tenen una renda que es pugui beneficiar d’aquesta subvenció el que 
haurien d’anar és a buscar-les, segurament amb els diferents departaments de 
l’ajuntament podem tenir accés. Les entitats segurament totes ja saben més o menys 
quan està obert el període de subvencions, és possible que constructors, o 
propietaris o comunitats de veïns no saben quan estan les façanes o no saben a on 
s’han d’adreçar perquè hi hagi la tramitació d’aquesta subvenció, Oficina Local 
d’Habitatge o qualsevol altre aspecte. El que han de fer és canalitzar el llenguatge i el 
Registre ja hi ajudarà a que la gent tingui aquesta informació. Nosaltres no hem posat 
cap termini perquè es faci aquestes propostes de millora, ho hem deixat a que es faci 
una proposta per part de l’equip de govern en el marc de la Comissió Informativa 
d’Economia dintre de les capacitats, el moment i el personal que s’hi pugi dedicar i 
tampoc no hem posat un termini d’execució, creiem que per això els hi deixàvem a 
vostès la possibilitat que tirin endavant aquesta actuació i proposàvem alguna cosa 
com per exemple editar un opuscle, igual que aquells que fem i que es posen a la 
nevera de quan s’ha de pagar l’IBI, l’IAE i qualsevol altre, doncs el mateix per les 
subvencions. 
 
 Jo crec que és una proposta positiva, podria ser simple, però hi ha molta gent 
que estarà al darrera d’aquestes subvencions i que farà que sí s’acullin a aquestes 
subvencions. Per tant els hi demanem que donin suport a aquesta subvenció, no per 
a nosaltres, sinó per tots aquells ciutadans que demanen els seus drets i el 
coneixement dels seus drets. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Ara 
estava comentant amb el portaveu d’un altre grup perquè el dia de la Junta de 
Portaveus va semblar que això es tirava endavant i ha estat una mica la sorpresa el 
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fet de que aquesta moció no hagi esdevingut institucional perquè semblava ser que 
era una bona proposta perquè no em repetiré amb els mateixos raonaments que ha 
dit el Sr. Villaseñor però crec que és sobretot que va dirigit i adreçat a col·lectius com 
poden ser vidus i vídues que tenen certa edat i que no fan servir internet, es va 
comentar a la Junta de Portaveus que si es feia, es va dir que no es feia, que es 
mirés de posar la protecció de dades perquè no vulneréssim segons quin tipus de 
normativa, i encara que després s’ha dit per part de vostès, de l’equip de govern, que 
ja ho estan fent, ens agradaria que ens fessin arribar o el format o els díptics que 
s’estan emetent per poder saber quines subvencions tens, donat el cas que no 
tothom té accés a internet. Nosaltres recolzarem la moció. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Per part nostra 
també mostrar la nostra absoluta sorpresa perquè aquesta moció hagi arribat a Ple a 
debatre’s i no hagi esdevingut no ja moció institucional sinó un acord abans de Ple, i 
dic un acord perquè el que planteja aquesta moció és un acord al qual vam arribar 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana en el marc de l’acord d’ordenances 
fiscals pel 2009, un dels punts, em sembla recordar el punt núm. 7 de l’acord, era 
precisament publicar tots els ajuts, subvencions, etc., que formessin part del catàleg 
d’ordenances fiscals i preus públics, per tant la nostra estranyesa que de moment 
això surti aquí a debat, sí que en aquell acord que nosaltres entenem ferm no 
s’especificava que fos exactament la figura d’un opuscle o d’una revista en la qual es 
publiquessin absolutament totes les subvencions, és una ampliació que proposa el 
PSC que ens sembla d’allò més raonable i a més ens causa estranyesa perquè com 
a mínim personalment els hi puc assegurar que si estigués assegut allà dalt el primer 
interessat en que la ciutadania tingués fàcil accés a totes les subvencions i ajuts que 
pot rebre seria el mateix equip de govern, per tant és d’aquelles situacions que 
francament no ho entenc, primera perquè és un acord i segon perquè el màxim 
interessat jo crec que és l’equip de govern. Espero amb molt deler la seva intervenció. 
 
 . REGIDOR SR. PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: Jo 
també estic sorprès perquè llegint la moció diu en tres dels seus cinc acords, i si no 
comptéssim l’últim serien tres dels quatre acords, llegiré només una part: “Presentar 
les accions en el marc de la Comissió Informativa de Comunicació”; en el segon 
acord torna a dir tot això que diu la moció del PSC: “Presentar les millores en el marc 
de la Comissió Informativa de Comunicació”; i l’últim punt, el quart, també diu: 
“Informar en el marc d’actuació dins de la Comissió Informativa de Comunicació”. 
 
 Vostès no ens han presentat aquesta moció a la Comissió Informativa, vostès -i 
ara parlo amb el representant del PSC, el Sr. Ferran Villaseñor- que ens demana per 
una banda que informem a les Comissions Informatives de tot allò que fem i vostè és 
el primer en no fer-ho. Jo d’aquesta moció en tinc constància el divendres després de 
la Junta de Portaveus i realment no entenc aquesta actitud, jo crec que per un tema 
formal i com els hi hem demanat i em consta que el nostre portaveu, el Sr. Joan 
Recasens, així ho ha fet, doncs jo també personalment ho he fet avui a la tarda de 
demanar-los-hi que retiressin la moció i que en poguéssim parlar però no ha estat 
així, i a més a més també votarem que no per un altre motiu, també per un tema 
d’incoherència per part de vostès, en la negociació de cada pressupost ens demanen 
que gastem menys i que siguem austers en l’àmbit de comunicació, i ara en el punt 
núm. 3 llegeixo que hem d’editar un opuscle o calendari que pugui ser encartellat en 
el Butlletí municipal o dins dels mitjans de comunicació privats; no ho entenc, suposo 
que en la propera negociació del pressupost ens demanarà que pugem la despesa en 
comunicació, m’imagino, per ser coherent amb la seva moció. 
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 En tot cas dir-li que nosaltres estàvem disposats a parlar-ne però no entenc per 
què no han volgut atendre la demanda de retirar la moció i per tant ens veiem una 
mica obligats a votar que no perquè a més a més jo m’he estat mirant molt 
detingudament la moció i tot això que ens planteja -pràcticament tot- ja ho fem, i ho 
fem per terra, mar i aire, o sigui ho fem pel web municipal, ho fem pel Butlletí 
municipal, que és un mitjà accessible a tots els ciutadans, per tant també aquells que 
pateixen més la fractura digital, ho fem amb notes de premsa que surten als mitjans 
de comunicació tradicionals, i les poques coses que he vist que no fem és que 
tampoc les podem fer perquè atemptaríem contra la Llei de protecció de dades, per 
tant per fer un símil futbolístic això seria com allò que quan agafa la pilota el Messi, fa 
la gran jugada, que es regateja a mig equip i en l’últim moment l’Ibra en un rebot fa el 
gol; jo crec que tot això ja ho fem i que ara vostès vulguin apuntar-se aquest tanto no 
em sembla correcte perquè com ja he dit crec que informem prou bé en tots els 
canals en els quals tenim possibilitat de comunicar sobre tots els temes que 
plantegen vostès en aquesta moció. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Jo esperava amb 
delit la intervenció de l’equip de govern i continuu estant francament ara preocupat 
perquè les argumentacions sigui que no ens podem gastar ara diners per fer un tríptic 
amb les subvencions i ajuts, francament no ho puc entendre, en tot cas a la Comissió 
Informativa nosaltres els hi farem propostes de llocs d’on treure despesa per tal de 
publicar aquest tríptic, els hi portarem un pressupost i segur que ho podrem treure 
d’alguna partida, en tot cas m’avançaré a l’apartat de Precs i sí que els hi vull 
preguntar si pensem complir l’acord a que vam arribar en el marc d’Ordenances 
Fiscals, en l’apartat núm. 7, on diem que es publicaran els ajuts i subvencions de 
forma lògicament clara i pedagògica per tal que els ciutadans sàpiguen a què tenen 
dret. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: La 
veritat és que m’he quedat esmaperdut i corprès amb la intervenció del company 
Puigneró, jo crec que pot haver-hi alguns arguments però els arguments que vostè ha 
emprat no s’aguanten gaire. Vostè diu que no ho hem presentat a la Comissió 
Informativa d’Economia, tampoc es va presentar la de la SGAE i ha tirat endavant. 
L’altre argument és que no han tingut temps de mirar-ho, any 2008, any 2009, fa un 
mes una roda de premsa, una declaració també del Síndic i una declaració de vostè 
que deia que no li semblava bé, suposo que ve per aquí aquest posicionament, si has 
dit que no et sembla bé fa un mes no diràs ara que et sembla bé, tot i que em sembla 
bastant curiós, jo crec que fins i tot no cal ni buscar partida pressupostària perquè 
com dèiem tampoc dèiem com s’havia de fer l’opuscle, vostès saben que hi ha una 
partida pressupostària del voltant de 100.000 € en temes de comunicació i publicitat 
en mitjans de comunicació privats, suposo que no estarà compromesa tota i és 
possible que quedi alguna cosa i que es pugui publicar en una pàgina, al centre, en 
un costat o de costat rodona, en un triangle o en un quadrat on es puguin quedar 
aquestes subvencions. Em sap greu, el 2008 ja els hi vam dir, el 2009 també, la gent 
d’Esquerra Republicana ho va pactar, l’opinió del Síndic de Greuges i és allò de dir 
que no perquè no, simplement, i escolti, si ja ho estan fent tot per què no la voten?, 
no ho estan fent, vostès saben que no ho estan fent, em sembla lamentable com a 
vegades per no dir que sí no es fa. Estic segur que segurament ho faran, sense votar 
la moció, com han fet en altres ocasions. Jo li demanaria també Sr. Puigneró que 
quan tingui una moció se la miri millor, no se l’ha llegit, o no ha entès els arguments 
que donàvem, no se la llegit o no ha entès també quin és l’argument propositiu que 
fèiem, si haguéssim volgut fer una moció d’un altre tipus l’hauríem fet, aquesta era 
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una moció de cerca de consens i tan de bo vostè tingués la capacitat de trobar acords 
com altres regidors de l’equip de govern. 
 
 . REGIDOR SR. PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: Per 
al·lusions, aquest regidor totes les mocions que porta al Ple les passa abans per la 
Comissió Informativa i si algun dia no ho faig no és preocupi que la retiraré, la del 
SGAE -ja li dic jo- va passar per la Comissió Informativa i hi ha altres regidors que ho 
poden acreditar per tant li demano que en tot cas retiri el que ha dit. 
 
 Jo he fet els deures, perquè és clar fer acusacions sense proves em sembla un 
mica una temeritat. Jo m’he repassat totes les revistes municipals i les he portat 
perquè qui vulgui després les pot consultar, i en cada una d’elles es parla sobre 
diferents temes de subvencions, ajuts, beques, m’he fet la llista detallada, la de 
desembre-gener 2007-2008 es parla de les ordenances fiscals i de tots els 
avantatges que es tenen; la de febrer 2008 l’ajuntament ofereix subvencions per a un 
sistema d’estalvi d’aigua; maig 2008 activitats per a joves i infants durant l’estiu de 
2008, disposen d’un descompte del 20% per a infants i joves de famílies nombroses, 
etc., o sigui que a cada revista municipal de cada mes, pràcticament a cada una 
d’elles hi surt informació sobre subvencions, ajuts, beques, etc. Per anar a la darrera, 
a la de febrer-març 2010, aquí anunciem la targeta adreçada a joves de 18 anys, 
s’ofereixen 10 espectacles al preu de 3 € cadascun; targeta jove per a residents de 
Sant Cugat que ofereix un 20% de descompte en espectacles; entrada gratuïta els 
diumenges a les 12 a l’exposició Europa fa un milió d’anys; el carnet d’estudiant; el 
calendari fiscal 2010; tenim també en la de desembre 2009 ajut a les famílies 
monoparentals en l’IBI amb les mateixes bonificacions en els peus públics que 
s’apliquen a les famílies nombroses. Vostès poden fer totes les acusacions que 
vulguin però jo m’he preocupat de mirar si realment no estàvem informant i no és cert, 
i si vol també a més a més li puc llegir la nota de premsa que va fer aquest 
ajuntament on posàvem a disposició dels ciutadans, entitats i empreses, el Butlletí de 
subvencions municipals, que és una eina que tenim al web municipal perquè cada 
cop que surt una subvenció publicada en qualsevol Butlletí Oficial les persones que 
s’hi donen d’alta rebin un correu electrònic informant-los d’aquesta subvenció, 
aquesta beca o aquest ajut. Ja no sé què més hem de fer i per tant com li deia abans 
presentar una moció on tot ho estem fent, o el 99% ho estem fent, i el que no estem 
fent no ho podem fer perquè vulnera la Llei de protecció de dades, doncs em 
semblava que era una moció un tant oportunista, però és que és més, jo estava 
disposat a parlar-ne però és que no ens han donat la possibilitat de que aquesta 
moció passés per la Comissió Informativa. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: El 
conflicte pel conflicte fa mandra, no té sentit, quan no haurien d’haver-hi conflictes no 
sé per què ens estem embolicant amb conflictes, no hi entraré, jo dic que l’SGAE no 
es va presentar a la de Cultura, no dic que no es presentés a la d’Economia, escolti 
l’acta que és el que he dit. 
 
 Jo no entraré en el llistat de subvencions que vostè ha dit, n’hi ha algunes que 
vostè no ha citat, què té de dolent que hi hagi un opuscle que unifiqui el conjunt 
d’informacions d’aquest tipus, que té de dolent, estem matant a algú?, és algun tema 
que vulnera la Llei de Protecció de dades?, què té de dolent?, és que no ho entenc. 
Vostès han informat personalment a tots els adjudicataris de Promusa, de lloguer, 
que poden adherir-se a alguna de les subvencions que vam pactar amb la gent 
d’Esquerra Republicana, els han informat o no?, han informat, ha quedat publicat 
també el tema de les façanes conjuntament amb els altres, el tema de les 
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subvencions ecològiques, segur que n’hi ha alguna que no hi és, i no costa res 
unificar-les i posar-les en algun lloc, no costa res, i no sé què estem discutint perquè 
em sembla que argument contra argument no té sentit. 
 
 El Síndic ens deia, i perdoni que el citi vostè està aquí, la informació no es prou 
accessible per a tothom i recomana que es visualitzi millor la web municipal i que es 
publiqui detalladament el Butlletí Municipal, què costa publicar-ho millor, segurament 
fins i tot fer les lletres més grans, què costa?, res, jo crec que no té molt sentit perquè 
estem parlant de coses que no sé per què estem parlant. Jo els hi demanaria un 
favor, sé que votaran en contra, malgrat votin en contra miri-se-la i segurament que la 
faran més endavant perquè jo crec que hi ha gent amb sentit comú dins d’aquest 
equip de govern. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:     11 (PSC, ICV-EUiA, PP, ERC i Sr. Váquez-Dodero) 
Vots en contra: 13 (CiU) 
Abstencions:       0 
 
 12.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC i ERC SOBRE LA 
IMPLANTACIÓ D’UN PROGRAMA D’ACTUACIÓ DE MILLORES DEFINITIVES EN 
LA DEPURADORA DE CAN BORRULL I FINALITZACIÓ IMMEDIATA 
D’ABOCAMENTS D’AIGÜES FECALS A LA RIERA DE VALLVIDRERA EN EL 
TRAM DE CAN BORRULL. 
 
 Des de fa anys, partits polítics, entitats ecologistes, veïnals han denunciat la 
contaminació de les rieres de Can Borrull. 
  
 Els abocaments incontrolats i les demandes de construcció i millora de les 
depuradores de la zona han estat motiu de debat i discussió en el marc del Consell 
de districte de les Planes. 
 
 Sobre aquests temes de preservació natural i gestió de residus els veïns i 
veïnes porten molts anys realitzant propostes i demandes, algunes d’elles han rebut 
suport institucional i d’altres no han acabat de concretar-se. 
  
 Queixes dels veïns de Can Borrull per la brutícia i les males olors de les aigües 
que arriben a la depuradora d'aquesta zona de les Planes,  propostes de revisió i 
ampliació de la depuradora actual o noves instal·lacions depuradors han centrat el 
debat. 
 
 El barri de Can Borrull, a les Planes, ha rebut l’aprovació  inicial del pla de 
millora urbana del barri, que preveu obres als vorals de la carretera i la construcció 
d'uns murs per evitar inundacions a les zones properes a la riera, entre altres 
qüestions. Els partits de l’oposició, tot i ser partidaris de la reforma, van criticar una 
manca de concreció sobre el finançament de les obres, sobretot pel que fa a la part 
dels costos que hauran d'assumir els veïns.  
 
 El 27 de març, l’entitat ecologista El Mussol va organitzar el tradicional Dia de 
l’arbre a la zona de la riera de Vallvidrera al barri de Can Borrull (Les Planes). La 
matinal va tenir un caràcter formatiu cap a nens i nenes, una plantada d’arbres i 
també un reconeixement i anàlisi de la zona de riera, abocaments d’aigües fecals i 
funcionament de la depuradora de les Planes. 
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 A aquesta activitat van assistir regidors del consistori santcugatenc, del govern 
i oposició, i vam poder tornar a veure com s’abocaven directament a la riera aigües 
fecals. També vam poder constatar com la depuradora de Can Borrull abocava a la 
riera aigua amb un clar color fosc així com la formació de fangs grisos i marrons en la 
conjunció entre la sortida de líquids i la riera. 
 
 Atès que aquest consistori ha manifestat en diverses ocasions la necessitat 
d’arranjament del barri de Can Borrull. 
 
 Atès que no es pot permetre que el medi natural resti contaminat per 
abocaments directes a les rieres. 
 
 Atès que veïns, partits polítics i entitats ecologistes han alertat públicament 
sobre aquesta situació. 
 
 Atès que és responsabilitat dels càrrecs públics que no es facin abocaments 
contaminants si es coneixen cercant les formes més ràpides i eficients per la seva 
resolució. 
 
 Per tot això proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 Primer.- Establir, per part de l’administració municipal un llistat complet 
d’aquells habitatges que aboquen aigües residuals directament a la rieres i rierols de 
la zona, en un termini màxim de d’un mes. 
 
 Segon.-  Establir un marc d’actuació econòmic i temporal de revisió de la 
depuradora de Can Borrull i calendaritzar immediatament les accions correctores 
necessàries avalades pels informes tècnics i ambientals necessaris. 
 
 Tercer.- Aturar els abocaments d’aigües fecals i contaminants immediatament, 
establint les mesures necessàries (provisionals o definitives). 
 
 Quart.- Informar als veïns i veïnes del districte de Les Planes de les actuacions 
previstes, programades i actuacions a realitzar dins del marc del proper consell de 
districte 
 
 Cinquè.- Notificar el present acord a la Federació d’associació de Veïns de 
Sant Cugat, a les associacions de veïns del districte de les Planes, entitats 
ecologistes de la ciutat, Parc de Collserola i ACA.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres 
anunciem que retirem aquesta moció però volem donar una explicació al Ple breu de 
per què ho fem. 
 
 La primera és perquè hem aconseguit de l’equip de govern -i aquesta em 
sembla que és la més important- un compromís per solucionar el problema de la 
Depuradora d’aigües a Can Borrull i les problemàtiques associades, si no hi hagués 
aquest compromís no l’haguéssim retirat perquè és la base de tot. 
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 La segona és perquè la Depuradora de Can Borrull és un tema llargament 
discutit, tant aquí com en el Consell de Districte de les Planes, per a nosaltres i per la 
resta de grups polítics de l’oposició, un tema important que segur que calia resoldre i 
per tant creiem que el fet d’haver presentat aquesta moció ha estat un revulsiu, una 
iniciativa que ha fet que el tema encallat des de feia molt de temps -els hi asseguro 
des que jo sóc regidor i fa bastants anys d’això-  finalment es mogui, un tema 
important que incideix en la millora de les condicions de vida dels veïns des del punt 
de vista de la salubritat i ambientals. 
 
 En tercer lloc, retirem aquesta moció per un exercici de responsabilitat política. 
Ho fem perquè el nostre és un gest que crec que demostra sensibilitat per una solució 
adequada, ajustada i prudent sobre la base que ja ho hem dit del compromís ferm 
adquirit. El que ens agradaria i ho diem també aquí, és que aquesta actuació nostra 
des de l’oposició també tingués la seva traslació a Valldoreix on el que fem aquí ens 
agradaria que sobre la base dels acords i dels compromisos fos un exemple per 
altres llocs del municipi. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Seguint 
l’argumentació i les explicacions que ha donat el Sr. Gausa, per part nostra nosaltres 
quan presentem mocions sempre ho fem amb esperit positiu i per solucionar les 
coses. Nosaltres hem escoltat, nosaltres sí, els arguments que se’ns han donat des 
de l’equip de govern i per tant hem cregut que el fi de la moció estava millor garantit 
amb un acord amb l’equip de govern que en el debat de la mateixa moció. Només 
una reflexió, el complement d’una moció aprovada per Ple és d’obligació legal el seu 
compliment, el compliment d’un acord, d’una paraula donada, té un complement molt 
més elevat per a nosaltres que és que té un valor moral, vostès ara tenen una 
obligació moral, no legal, de fer això, i nosaltres com a republicans aquest és un valor 
suprem i per tant esperem que aquesta vegada sí la seva paraula valgui. 
 
 (El present punt fou retirat de l’ordre del dia). 
 
TERRITORI 
 
 13.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIÓ I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DEL REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL DE SOL·LICITANTS 
D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS I 
DELS PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ. (EXP. NÚM. UA91/09/04 – X/09/31217). 
 
 Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en sessió ordinària 
de data 21 de desembre de 2009 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovació del 
Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Sant 
Cugat del Vallès i dels procediments d’adjudicació així com el model de sol·licitud 
d’inscripció en aquest i el fitxer de dades personals del Registre. 
 
 Atès que l’anterior acord va ser objecte d’informació pública mitjançant la seva 
publicació en el BOP núm. 22 de data 26 de gener de 2010, al taulell d’anuncis i web 
municipal durant un termini de 30 dies a comptar des del dia següent de la susdita 
publicació als efectes de presentar al·legacions, de conformitat amb l’article 49 en 
relació amb els articles 65.2) i 70.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local i l’article 66.1) del Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
 Atès que en l’anterior període d’exposició pública, han estat presentades 
al·legacions per part del Grup Municipal PSC-CpC. 
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 Atès el dictamen de la Comissió Municipal encarregada dels treballs 
d’elaboració del Registre Municipal de sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial 
adoptat en sessió de data 13 d’abril, que proposa ponderar el termini del temps 
d’empadronament mínim exigit pels expedients d’alienació d’habitatges fins a 10 
anys, estimant així mateix diverses propostes formulades per part del Grup Municipal 
PSC-CpC, en allò relatiu a ponderar l’esmentat termini, així com el procediment 
d’adjudicació dels habitatges que han estat declarats deserts en la primera fase del 
procediment, així com l’ampliació de termini d’al·legacions en supòsit d’exclusió del 
Registre. 
 
 En base a tot l’anterior, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents 
acords: 
  
 Primer.- RESOLDRE les AL·LEGACIONS presentades al Reglament del 
Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb protecció Oficial de Sant Cugat del Vallès 
pel Grup Municipal PSC-CpC, les quals s’estimen parcialment, d’acord amb les 
consideracions detallades a l’informe de data 12 d’abril de 2010, que s’incorpora a la 
proposta com a motivació específica d’acord amb l’art. 89.5) de la Llei 30/1992 de 26 
de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 
 Segon.- APROVAR definitivament el Reglament del Registre de Sol·licitants 
d’Habitatges amb Protecció Oficial de Sant Cugat del Vallès i dels procediments 
d’adjudicació, amb les modificacions no substantives introduïdes com a conseqüència 
de l’estimació parcial de les al·legacions formulades, i el dictamen de la Comissió 
Informativa de 14 d’abril pel qual es proposa procediment específic per les segones 
adjudicacions amb reserva d’aprovació al plenari de l’Ajuntament, el qual forma part 
integrant d’aquest acord com a Annex I. 
 
 Tercer.- APROVAR el model oficial de sol·licitud d’inscripció al Registre de 
Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Sant Cugat del Vallès, que forma 
part integrant d’aquest acord com a Annex II, la utilització del qual serà obligatòria per 
a la inscripció i modificació de dades al Registre. Aquest model podrà ser adaptat i 
modificat per l’òrgan gestor del Registre respectant els elements que conformen el 
fitxer mínim comú que es determina al Reglament del Registre de Sol·licitants 
d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya. 
 
 Quart.- CREAR el fitxer de dades personals del Registre de Sol·licitants 
d’Habitatge amb Protecció Oficial de Sant Cugat del Vallès, d’acord amb les 
especificacions que es contenen a l’Annex III. 
 
 Cinquè.- FACULTAR de manera indistinta a l’Alcaldia-Presidència o Tinència 
d’Alcaldia de l’Àmbit de Territori en ordre a la formalització dels atorgaments 
necessaris pel desenvolupament de les determinacions del document de referència 
d’acord amb allò que determina l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
 Sisè.- DECLARAR que el Reglament que s’aprova no serà d’aplicació als 
procediments d’adjudicació pendents de resolució abans de la data d’inici d’activitats 
del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Sant Cugat del 
Vallès, que es seguiran regint per la normativa anterior d’aplicació i DECLARAR que 
els convenis signats per l’Ajuntament i/o PROMUSA, seguiran en vigor fins la seva 
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total execució a les promocions que hagin iniciat el procés d’adjudicació amb 
anterioritat a la seva entrada en vigor. 
 
 Setè.- PUBLICAR l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre del Reglament 
del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Sant Cugat del 
Vallès a efectes de la seva entrada en vigor al Butlletí Oficial de la Província, d’acord 
als articles 65.2) i 70.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local i al taulell d’anuncis i web municipal d’acord a l’article 66.1) del Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, amb anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la referència 
del Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi publicat íntegrament el text i 
DETERMINAR que la data d’inici d’activitats del Registre de Sol·licitants d’Habitatge 
amb Protecció Oficial de Sant Cugat del Vallès serà transcorreguts 15 dies hàbils a 
partir de la seva entrada en vigor. 
  
 Vuitè.- DELEGAR a la Junta de Govern Local l’adopció de quants acords 
complementaris puguin resultar necessaris. 
 
 Novè.- ELEVAR certificació del present acord i els seus antecedents a la 
Secretaria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, als efectes escaients. 
 
 Desè.- NOTIFICAR el present acord a PROMUSA, així com al Grup Municipal 
PSC-CpC, als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Els presentem avui 
aquesta resolució d’al·legacions que s’han presentat al Reglament del Registre 
municipal de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial. Concretament les 
al·legacions han estat presentades per part del Grup municipal Socialista, però també 
hem de dir que hi ha hagut al·legacions no escrites però verbals per part del Grup 
d’Iniciativa i a més amb aportacions de darrera hora que cal fer el seu reconeixement. 
Pel que fa a les al·legacions del Grup Socialista es va tenir una reunió específica per 
a comentar-les amb el seu representant al Consell d’Administració de la Societat 
d’Habitatge i algunes no s’han pogut acceptar, però bàsicament el que s’ha intentat 
atès que es tracta d’un reglament que entenem que és una norma-marc i que ha de 
regir d’ara endavant totes aquelles sol·licituds d’habitatge, tenint en compte que 
després cada promoció haurà de ser regulada en concret, el que s’ha intentat és 
pactar una franja d’anys pel tema dels habitatges de venda. Concretament, com 
saben, dir que el registre és un registre públic, és un registre universal, només pel fet 
de ser major d’edat o estar emancipat qualsevol persona es pot apuntar al registre de 
Sant Cugat, no cal que estigui empadronada a Sant Cugat, pot venir a Sant i 
inscriure’s en aquest registre. Altra cosa és que perquè sigui beneficiària de 
l’habitatge de protecció a Sant Cugat del Vallès, pel lloguer es demana 3 anys 
d’empadronament i en el cas de venda hem proposat un redactat que ens semblava 
que era consensuat pels diferents Grups, que diu així: “Per a cada convocatòria 
d’adjudicació d’habitatges de venda, el Ple de l’Ajuntament, a proposta del Consell 
d’Administració de PROMUSA, establirà el corresponent termini mínim d’anys 
d’empadronament, que requeriran, dins la forquilla d’entre els 3 i els 10 anys” I aquest 
és l’acord de consens al qual entenc que hem arribat la majoria de forces polítiques. 
Si resolem en aquest sentit les al·legacions i tanquem el document tindríem 
l’aprovació definitiva d’aquest reglament i per tant, podríem implantar-lo i entrar en 
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funcionament al més aviat possible, de forma immediata, i per a la propera promoció 
d’habitatge ja estaria en funcionament aquest reglament. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Donar les 
gràcies a la Mercè Conesa per haver acceptat les esmenes in voce i bé, explicar 
quina és l’esmena principal o la primera i única al·legació que presentava aquest 
Grup i el per què d’aquesta. L’esmena estava clara. Nosaltres enteníem que per ser 
beneficiaris d’una promoció d’habitatge públic a Sant Cugat només cal viure o 
treballar a Sant Cugat, sense límit de padró. Entenem que a igualtat de deures hem 
de tenir tots els mateixos drets. Aquell qui viu a Sant Cugat i té, posem per cas una 
botiga, encara que sigui de fora i porti aquí dos anys, bé que cotitza i paga els seus 
impostos a Sant Cugat. Entenem que també ha de tenir els mateixos drets. Això per 
una banda. I per altra banda, evidentment amb la filosofia del que nosaltres creiem sí 
que blinda la llei pel dret de l’habitatge. Blinda no, sí que suggereix, d’alguna manera. 
Que és arribar a un parc únic d’habitatge públic a Catalunya, que en algun sentit tot 
català o catalana que visqui a Catalunya té dret a viure a Catalunya en qualsevol lloc. 
És per això que nosaltres l’esmena anava en aquest sentit, tant pel lloguer com per la 
compra poder optar a aquest tipus de promocions. Tenint en compte que ja han 
d’haver-hi altres coses que comptin més que l’empadronament, que és el nivell de 
renda per exemple. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: També per 
explicar el sentit de les nostres al·legacions. Nosaltres ho hem fet en tres 
orientacions: la primera és, s’ha explicat, flexibilitzar el termini de 10 anys de venda. A 
nosaltres ens semblava en funció de la realitat social del municipi. Pensàvem des del 
nostre Grup i pensem que era un dèficit de l’actual reglament el fet, en situació inicial, 
no establia cap mecanisme de revisió. Nosaltres hem volgut establir aquest 
mecanisme de revisió sobre la base de que ens sembla que som el municipi de 
Catalunya que estableix un nombre d’anys més elevat per accedir a habitatge social 
de venda i per tant, ens sembla que això no té per què ser sempre així, i per tant, el 
reglament hauria de preveure la situació de revisió i estem satisfets d’haver-ho 
aconseguit; en segon lloc hem introduït també esmenes en el sentit de millorar les 
garanties pels sol·licitants i adjudicataris i l’estimació d’alguna al·legació de passar de 
3 a 10 dies per aportar documentació per part dels sol·licitants va en aquest sentit; i 
en tercer lloc, incrementar els mecanismes de control i de seguretat en l’actuació dels 
òrgans de PROMUSA com el fet de donar compte en els Consells d’Administració de 
PROMUSA de decisions adoptades pel Gerent. 
 
 Aquestes són tres orientacions que hem seguit a l’hora de fer les nostres 
al·legacions. Tot i que part de les nostres al·legacions també han estat rebutjades 
perquè afectaven a normativa de rang superior i així ho hem entès, estem contents 
d’haver-ho fet en un procés de negociació i per tant, ens sentim d’alguna manera 
satisfets d’haver millorat aquest reglament i que sigui millor ara que no pas en 
l’aprovació inicial. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Jo crec que els 
Grups han fet una reflexió molt interessant en el document que portem avui. És cert 
que l’equip de govern segueix defensant en els habitatges de venda els 10 anys 
d’empadronament. I això és així i ho hem posat de manifest i és el que hem estat 
aplicant fins ara i amb una voluntat clara de prioritzar o donar prioritat a l’accés a 
aquest habitatge de venda a aquelles persones que considerem que tenen un 
arrelament molt important a la nostra ciutat. Això no vol dir que això no hagi de 
canviar en els futurs anys o en els propers anys, perquè com saben les societats són 
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canviants, hem de tenir una visió doncs d’uns quants anys vista. Tenim o tindrem molt 
aviat les primeres dades del Pla Local d’Habitatge, que també ens orientaran en 
relació a com cal orientar les polítiques d’habitatge a la nostra ciutat i per tant, 
nosaltres creiem en un exercici de responsabilitat, que no podíem tancar-nos sinó, al 
revés, en una norma-marc obrir aquesta forquilla i després que sigui aquest plenari 
amb la composició social que hagi en cada moment qui hagi de decidir, qui acoti, 
quins anys han de ser els anys d’empadronament en els casos de venda. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 13 
 
Vots a favor:     21 (CiU, PSC, PP, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       3 (ICV-EUiA) 
 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS NÚMS. 14 i 15 
 

 14.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DE BARCELONA EN 
L’ÀMBIT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. (EXPEDIENT NÚM. 83009/09 – 
X/09/21941). 
 
 1r.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades per part del Sr. Francisco Javier 
Pérez Medina, en nom i representació de Vertix Procam, SL, Promociones Omnia 
Llar, SL i Mas Vilanova, SL, en escrit presentat en data 5 de gener de 2010 RGE 
2010000147, en el tràmit d’informació pública al que s’ha sotmès l’expedient de 
Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de 
Barcelona en l’àmbit de Sant Cugat del Vallès, les quals han estat estimades 
parcialment, d’acord amb l’informe tècnic emès per part del Cap del Servei de 
Planejament i Gestió de l’Àmbit de Territori, i que s’incorpora a la proposta com a 
motivació específica d’acord amb el que determina l’art. 89.5) de la Llei 30/1992, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, i que es contrau a:  
 
Contingut: 
 
1. S’aprecia errada material en la identificació de la subzona VII, que apareix com a 

VII P, al quadre de l’apartat 2 de l’article 343. 
 
2. S’aprecia errada material pel fet que l’apartat 5 de l’article 343 es refereix a dues 

subzones plurifamiliars. 
 
3. Se sol·licita que a la regulació dels aparells muntacotxes (art. 114 de les OME), es 

modifiqui la relació d’un aparell elevador per cada 20 places o fracció a 1 aparell 
per cada 30 o més, tota vegada que aquesta limitació és la mateixa que opera des 
de l’any 1978 i en aquest temps s’han millorat les prestacions d’aquests aparells 
passant de 0,05 a 0,4 m/s, el que suposa a la pràctica una reducció important del 
temps d’espera, i la possibilitat doncs de donar servei a més vehicles. 

 
4. Se sol·licita incrementar l’alçada màxima reguladora a les claus 12 i 13b per tal de 

facilitar la resposta als nous requeriments en matèria d’habitabilitat i a les que es 
desprenen del Codi Tècnic de l’Edificació. 
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Valoració: 
 
Ultra la correcció de les errades materials apreciades per l’al·legant, s’estima allò 
indicat al punt tercer en el sentit d’establir la necessitat d’un aparell muntacotxes per 
cada 30 places o fracció. Pel que fa al punt quart de l’al·legació, es considera que cal 
un estudi acurat de les repercussions sobre la ciutat consolidada d’incrementar 
l’alçada màxima reguladora en la mesura en que planteja l’interessat, fet pel qual es 
proposa estudiar la solució d’aquesta problemàtica en un nou document de 
modificació normativa. 
 
Atès l’exposat la present al·legació s’estima parcialment. 
 
 2n.- INCORPORAR D’OFICI en l’esmentada Modificació puntual de les 
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona en l’àmbit de Sant 
Cugat del Vallès, la següent correcció, d’acord amb l’informe emès per part del Cap 
del Servei de Planejament i Gestió de l’Àmbit de Territori i que es contrau a: 
 
Atès que l’article 343 de les NNUU es modifica de forma puntual, es considera oportú 
aclarir el seu punt 4t en ordre a concretar de forma inequívoca la regulació de la 
construcció d’habitatges aparionats a les subzones unifamiliars, això en el benentès 
que a les claus 20a/10 i 20a/11, representatives d’aquesta tipologia a Sant Cugat del 
Vallès, els habitatges aparionats hi són admesos des de l’any 1988 d’acord amb la 
resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya que aprovà el text refós de la modificació de determinats articles de les 
NNUU del PGM de Barcelona. 
 
En aquest sentit es proposa la següent redacció. 
 
(...) 
 
4. A les subzones unifamiliars s’admet la construcció d’habitatges aparionats a 
parcel·les confrontants sempre que ambdues parcel·les superin la superfície i façana 
mínimes establertes a la subzona respectiva, puguin assolir aquests límits 
conjuntament o es trobin en alguns dels supòsits del punt 1 d’aquest article. 
 
A les subzones VI, VII i VIII es podran admetre parcel·les aparionades sempre que, a 
més de complir la superfície mínima assenyalada, disposin d’una longitud de façana 
reduïda respecte de la mínima en la distància assenyalada com a separació de 
l’edificació a la llinda lateral de parcel·la segons la subzona respectiva. 
 
L’edificació que resulti haurà de respectar les condicions d’edificació de la subzona 
referides a la parcel·la aparionada; haurà de formalitzar-se el caràcter mancomunat i 
indivisible de la dita parcel·la mitjançant la inscripció al Registre de la Propietat, tant si 
prové de l’agregació de parcel·les existents com si prové de la segregació d’una 
major finca. 
 
(...) 
 
 3r.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el quòrum previst en l'article 
47.2.ll), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i art. 
94, en relació a l’art. 83.1) del Decret 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), el projecte de Modificació 
puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona en 
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l’àmbit de Sant Cugat del Vallès, que incorpora el resultat de les al·legacions 
formulades a l’efecte, així com les correccions d’ofici, d’acord amb el punt primer i 
segon d’aquesta proposta, tenint en compte que es va constituir la comissió d’estudi 
encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma, constituïda pels 
membres que integren la Comissió Informativa de Territori. 
 
 4t.- REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
segons allò que preveu l’article 78 del TRLUC que aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, i en format de tractament de textos, en compliment de l’art. 18.4) del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del text refós de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya per tal d’interessar la seva conformitat a l’esmentada 
Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en 
l’àmbit de Sant Cugat del Vallès, als efectes de llur aprovació definitiva així com 
ordenar la publicació de l’acord d’aprovació definitiva i text íntegre de la mateixa als 
efectes de la seva executivitat. 
 
 5è.- NOTIFICAR el present acord a l’al·legant així com a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix. 
 
 15.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ORDENANÇA 
METROPOLITANA D’EDIFICACIÓ. (EXPEDIENT NÚM. 83007/09 – X/09/20290). 
 
 1r.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades per part del Sr. Francisco Javier 
Pérez Medina, en nom i representació de Vertix Procam, SL, Promociones Omnia 
Llar, SL i Mas Vilanova, SL, en escrit presentat en data 5 de gener de 2010 RGE 
2010000147, en el tràmit d’informació pública al que s’ha sotmès l’expedient de 
Modificació puntual de l’Ordenança Metropolitana d’Edificació, les quals han estat 
estimades parcialment, d’acord amb l’informe tècnic emès per part del Cap del Servei 
de Planejament i Gestió de l’Àmbit de Territori, i que s’incorpora a la proposta com a 
motivació específica d’acord amb el que determina l’art. 89.5) de la Llei 30/1992, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, i que es contrau a:  
 
Contingut: 
 
1 S’aprecia errada material en la identificació de la subzona VII, que apareix com a 
VII P, al quadre de l’apartat 2 de l’article 343. 
 
2 S’aprecia errada material pel fet que l’apartat 5 de l’article 343 es refereix a dues 
subzones plurifamiliars. 
 
3 Se sol·licita que a la regulació dels aparells muntacotxes (art. 114 de les OME), es 
modifiqui la relació d’un aparell elevador per cada 20 places o fracció a 1 aparell per 
cada 30 o més, tota vegada que aquesta limitació és la mateixa que opera des de 
l’any 1978 i en aquest temps s’han millorat les prestacions d’aquests aparells passant 
de 0,05 a 0,4 m/s, el que suposa a la pràctica una reducció important del temps 
d’espera, i la possibilitat doncs de donar servei a més vehicles. 
 
4 Se sol·licita incrementar l’alçada màxima reguladora a les claus 12 i 13b per tal de 
facilitar la resposta als nous requeriments en matèria d’habitabilitat i a les que es 
desprenen del Codi Tècnic de l’Edificació. 
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Valoració: 
 
Ultra la correcció de les errades materials apreciades per l’al·legant, s’estima allò 
indicat al punt tercer en el sentit d’establir la necessitat d’un aparell muntacotxes per 
cada 30 places o fracció. Pel que fa al punt quart de l’al·legació, es considera que cal 
un estudi acurat de les repercussions sobre la ciutat consolidada d’incrementar 
l’alçada màxima reguladora en la mesura en que planteja l’interessat, fet pel qual es 
proposa estudiar la solució d’aquesta problemàtica en un nou document de 
modificació normativa. 
 
Atès l’exposat la present al·legació s’estima parcialment. 
 
 2n.- APROVAR PROVISIONALMENT, d’acord amb el que determina l’art. 
236.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, art. 69.2) del Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i 
articles 58 a 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny, la Modificació puntual de l’Ordenança Metropolitana 
d’Edificació, que incorpora el resultat de les al·legacions formulades a l’efecte, d’acord 
amb el punt primer d’aquesta proposta, tenint en compte que es va constituir la 
comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma, 
constituïda pels membres que integren la Comissió Informativa de Territori. 
 
 3r.- REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
segons allò que preveu l’article 78 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que 
aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i en format de tractament de textos, en 
compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, per tal d’interessar la seva 
conformitat a l’esmentada Modificació puntual de l’Ordenança Metropolitana 
d’Edificació als efectes de llur aprovació definitiva així com ordenar la publicació de 
l’acord d’aprovació definitiva i text íntegre de la mateixa als efectes de la seva 
executivitat. 
 
 4t.- NOTIFICAR el present acord a l’al·legant així com a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix 
 

TORN DE PRESENTACIÓ CONJUNTA PUNTS 14 i 15 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Tant aquest punt com 
el següent es refereixen a una sèrie de modificacions puntuals de les Normes 
Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona, com saben el Pla General 
Metropolità és una norma de l’any 76, han passat uns quants anys i ens trobem amb 
la necessitat d’adaptar algunes de les Normes Urbanístiques tot i dir que bastant bon 
servei ha fet el que hem tingut fins ara. 
 
 Quines són aquestes qüestions?, doncs des de reducció de la separació de 
límits en els casos de façana mínima reduïda o regulació d’obres de rehabilitació 
quan ens trobem amb edificacions disconformes o amb temes d’alçada 
complementària sobre l’últim sostre, els temes de l’adaptació topogràfica i el 
moviment de terres, un tema suggerit pel Síndic de Greuges aquí present, que és un 
tema que hem recollit i entenem que és interessant de poder acotar i regular, genera 
moltes desavinences entre veïns aquesta específica normativa i d’altres com previsió 
d’aparcaments als edificis, etc. Hem considerat diverses al·legacions que s’han 
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acceptat en la seva majoria i per tant el que faríem avui és aprovar provisionalment 
aquests dos documents i trametre’ls a la Generalitat de Catalunya que és a qui 
correspon aprovar definitivament. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 14 
 

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

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 15 
 

Vots a favor:     23 (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       1 (PP) 
 
 16.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL 
URBANÍSTIC DEL SECTOR 2 (EQUIPAMENTS DEL CAR). (EXPEDIENT NÚM. 
82007/09 – X/09/28986). 
 
 1r.- APROVAR PROVISIONALMENT d’acord amb el que determina l’article 
67.1.d) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme, en relació a l’art. 93.7) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, del 
seu Reglament, el projecte de Pla Especial Urbanístic del sector 2 (Equipaments del 
CAR), d’acord amb la documentació tècnica elaborada per part de Ferran Navarro 
Acebes arquitecte i promogut pel Centre d’Alt Rendiment, que incorpora aquelles 
determinacions requerides al promotor en acord plenari de 15 de febrer de 2010, 
relatiu a l’aprovació inicial d’aquesta figura de planejament, així com aquelles 
determinacions que es desprenen dels informes sol·licitats dels organismes amb 
competència concurrent. 
 
 2n.- REITERAR al promotor de l’esmentat Pla Especial la necessària previsió 
de formació d’un pont de connexió de l’Av. Alcalde Barnils amb l’Av. Francesc Macià 
en la intersecció amb la Ronda Nord, que salvi el desnivell format entre ambdues vies 
del domini públic municipal, i en el que hi transcorre la línia ferroviària d’ADIF i està 
previst el pas de la línia d’AVE, respectivament, i que ha d’ésser objecte de la 
corresponent elaboració, redacció i tramitació conforme a Llei d’un Pla Especial de 
Vialitat, considerant la naturalesa jurídica del sòl com urbanitzable, amb correlatiu 
compromís d’execució i finançament. 
 
 3r.- REMETRE, tan aviat es disposi del document de text refós que incorpori 
les determinacions del punt primer anterior dins del document tècnic de referència, 
l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona segons allò que 
preveu l’article 78 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, juntament amb els plànols d’ordenació en suport 
informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l’art. 18.4) del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Decret Legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, per tal d’interessar la seva conformitat a l’esmentat Pla Especial, als 
efectes de llur aprovació definitiva així com ordenar la publicació de l’acord 
d’aprovació definitiva als efectes de la seva executivitat. 
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 4t.- NOTIFICAR el present acord al promotor de l’esmentada figura de 
planejament derivat, així com al Sr. Ignasi Maria Canals Alvarez en representació del 
Col·legi Viaró, en la seva qualitat de compareixent en l’expedient. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Bé també aquest és 
un punt conegut per tots els Grups polítics. Concretament estem parlant de l’Esport 
Parc Internacional de Catalunya, és a dir, de la reforma que la Generalitat vol dur a 
terme al Centre d’Alt Rendiment Esportiu per tal de possibilitar que esdevingui un 
Parc Tecnològic de l’Esport, amb molta més activitat, amb especialitats i per tant, 
donar un salt qualitatiu a l’oferta esportiva pels esportistes que estan residint o 
utilitzant aquest Centre d’Alt Rendiment a la vegada que també ens permetrà que 
determinades instal·lacions s’obrin o s’aprofiti la ciutat. Concretament vull destacar 
que es reitera la necessitat de connectar el pont de connexió entre l’Avinguda Alcalde 
Barnils i l’Avinguda Francesc Macià, i per tant la necessitat de connectar aquest 
centre esportiu amb el Barri de Coll Favà, tenint en compte per tant la possibilitat i 
l’oportunitat que és per la ciutat crear aquestes noves sinergies. En aquest sentit 
també comentar que es preveu precisament en aquest sector 2 una sèrie d’habitatges 
de protecció, que són habitatges per a residents, esportistes o persones joves 
vinculades al CAR, al Centre d’Alt Rendiment. Aquests habitatges concretament, 
s’han concretat en la xifra de 128 habitatges. Properament, diria que aquesta 
setmana, dissabte, es signa el conveni amb la Ministra de la Vivienda i els Consellers 
de la Generalitat i l’Alcalde de Sant Cugat i per tant tindrem també habitatge públic 
molt específic per a esportistes a la zona del CAR de Sant Cugat. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres ho 
varem dir a l’aprovació inicial i també volem refermar-ho avui aquí que ens sembla 
que és un important projecte impulsat pel Govern de la Generalitat i de l’Estat a la 
ciutat en l’àmbit de la innovació i de l’esport. Un projecte que com tota actuació del 
govern s’ha fet amb cooperació tenint en compte l’opinió dels municipis afectats i per 
aquest motiu creiem que també val la pensa defensar-lo i així ho farem. Entre els 
punts crítics, vostè mateixa ho ha dit, i nosaltres també hi estem d’acord destaca el de 
la mobilitat. I nosaltres volem expressar que les mobilitats, les infraestructures 
previstes es facin de forma acompanyada a l’inici de l’activitat, en aquest centre, i per 
aquest motiu és important tenir mecanismes de control dels interessos municipals i 
una voluntat política decidida i en això també volem manifestar que serem ferms. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 24 membres electius 
presents). 
 
 17.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL PLA DE MILLORA 
URBANA DEL SECTOR 1 (PARC TECNOLÒGIC DE L’ESPORT). (EXPEDIENT 
NÚM. 81004/09 – X/09/28984). 
 
 1r.- APROVAR PROVISIONALMENT d’acord amb el que determina l’article 
68.2a) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme, en relació a l’art. 90 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, del seu 
Reglament, el projecte de Pla de Millora Urbana del sector 1 (Parc Tecnològic de 
l’Esport), d’acord amb la documentació tècnica elaborada per part de Ferran Navarro 
Acebes arquitecte i promogut pel Centre d’Alt Rendiment, que incorpora aquelles 
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determinacions requerides al promotor en acord plenari de 15 de febrer de 2010, 
relatiu a l’aprovació inicial d’aquesta figura de planejament., així com aquelles 
determinacions que es desprenen dels informes sol·licitats dels organismes amb 
competència concurrent. 
 
 2n.- REITERAR al promotor de l’esmentat Pla de Millora Urbana la necessària 
previsió de formació d’un pont de connexió de l’Av. Alcalde Barnils amb l’Av. 
Francesc Macià en la intersecció amb la Ronda Nord, que salvi el desnivell format 
entre ambdues vies del domini públic municipal, i en el que hi transcorre la línia 
ferroviària d’ADIF i està previst el pas de la línia d’AVE, respectivament, i que ha 
d’ésser objecte de la corresponent elaboració, redacció i tramitació conforme a Llei 
d’un Pla Especial de Vialitat, considerant la naturalesa jurídica del sòl com 
urbanitzable, amb correlatiu compromís d’execució i finançament. 
 
 3r.- REMETRE, tan aviat es disposi del document de text refós que incorpori 
les determinacions del punt primer anterior dins del document tècnic de referència, 
l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona segons allò que 
preveu l’article 78 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, juntament amb els plànols d’ordenació en suport 
informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l’art. 18.4) del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Decret Legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, per tal d’interessar la seva conformitat a l’esmentat Pla de Millora 
Urbana, als efectes de llur aprovació definitiva així com ordenar la publicació de 
l’acord d’aprovació definitiva als efectes de la seva executivitat. 
 
 4t.- NOTIFICAR el present acord al promotor de l’esmentada figura de 
planejament derivat, així com al Sr. Ignasi Maria Canals Alvarez en representació del 
Col·legi Viaró, en la seva qualitat de compareixent en l’expedient 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Estem parlant també 
del CAR de Sant Cugat, concretament de la part on s’ubicarà el Parc Tecnològic de 
l’Esport i també tota l’àrea, per tant, de terciari i comercial que ha de donar suport a 
aquest nou centre esportiu que tindrà seu a la nostra ciutat. En aquest sentit vostès 
veuran que en l’expedient es disposa de tots els informes favorables dels organismes 
concurrents i que es preveu i s’ha previst també l’estudi de mobilitat, tenint en compte 
que hi haurà la implantació d’una centralitat comercial o d’un establiment comercial de 
10.000 m2 i per tant, cal garantir que els aparcaments i la mobilitat siguin els 
adequats. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 17 
 
 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 23 membres electius 
presents en trobar-se absent en el moment de la votació la regidora Sra. 
Rodríguez). 
 
 18.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ ACORD JGL DE 29 DE MARÇ, RELATIU 
A LA SOL·LICITUD PER CONCÒRRER A LA CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 
2010 DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS DE CATALUNYA PER 
DESENVOLUPAR EL PROGRAMA D’ADEQUACIÓ DE LES URBANITZACIONS 
AMB DÉFICITS URBANÍSTICS. 
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 1r.- RATIFICAR en allò que pugui esdevenir legalment necessari, 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 29 de març de 2010, el tenor literal del qual 
és: 
 
4.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD EN LA CONVOCATÒRIA DE L’ANY 2010 DE 
SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS DE CATALUNYA PER A DESENVOLUPAR 
EL PROGRAMA D’ADEQUACIÓ DE LES URBANITZACIONS AMB DÈFICITS 
URBANÍSTICS. 
 
Atès la Resolució PTO/433/2010, de 19 de febrer, del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat de 19 de febrer de 2010, per la qual es fa pública la 
convocatòria per a l’any 2010 de subvencions als ajuntaments de Catalunya per a 
desenvolupar el Programa d’adequació de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, 
que crea la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions 
amb dèficits urbanístics, i l’Ordre PTO/81/2010 per la qual s’aproven les bases 
reguladores que l’han de regir. 
 
Atès que en el municipi de Sant Cugat del Vallès, es troba la urbanització de l’àmbit 
de Can Borrull, que s’ajusta a les determinacions de l’esmentada convocatòria, en 
tractar-se d’una urbanització amb dèficits urbanístics implantada en el territori entre 
l’entrada en vigor de la Llei Estatal sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, de 12 de 
maig de 1956 i l’entrada en vigor de la Llei Catalana 9/1981, de 18 de novembre i que 
s’ajusta a les condicions regulades a l’art. 3 de la Llei 3/2009, de 10 de març, de 
regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. 
 
Atès que el termini per la presentació de la documentació finalitza el dia 9 d’abril de 
2010. 
 
En base a l’anterior, la Junta de Govern Local adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
1r.- FORMULAR davant la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
en temps i forma, sol·licitud per a concórrer a la convocatòria per a l’atorgament de 
les subvencions previstes en el Fons per a la regularització d’urbanitzacions que crea 
la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics, d’acord amb l’Ordre PTO/81/2019, de 19 de febrer, per la qual s’aproven 
les bases reguladores que l’han de regir, per a la urbanització situada a l’àmbit de 
Can Borrull, en tractar-se d’una urbanització amb dèficits urbanístics implantada en el 
territori entre l’entrada en vigor de la Llei Estatal sobre Règim del sòl i ordenació 
urbana de 12 de maig de 1956 i l’entrada en vigor de la Llei Catalana 19/1981, de 18 
de novembre, i que s’ajusta a les condicions regulades a l’art. 3 de la Llei 3/2009. 
 
2n.- APROVAR la memòria del Programa d’Adequació que es preveu desenvolupar, 
en els mateixos termes de la proposta elaborada per part dels tècnics municipals 
adscrits a l’Àmbit de Territori, d’acord amb el que determina l’art. 12 de la Llei 3/2009, 
de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. 
 
3r.- FACULTAR a l’Alcalde-President, o persona en qui delegui per a subscriure tota 
aquella documentació que sigui necessari per a formalitzar l’esmentada sol·licitud, 
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d’acord amb allò que determina l’art. 53 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a 
Catalunya. 
 
4t.- ASSUMIR el compromís que en cas de resultar-ne beneficiari l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, es duran a terme les actuacions objecte de la subvenció. 
 
5è.- SOTMETRE els presents acords a ratificació per part del Ple de la Corporació 
Municipal, tenint en compte el que determina l’art.12 de la Llei 3/2009, de 10 de març. 
 
6è.- ELEVAR certificació dels presents acords al Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de 
Catalunya que s’haurà de presentar al registre telemàtic disponible de la Generalitat 
de Catalunya mitjançant l’Extranet de les Administracions Públiques de Catalunya, 
EACAT, en els termes de l’art. 6.2) de l’Ordre PTO/81/2010, de 19 de febrer. 
 
7è.- TRASLLADAR els presents acords a l’Àmbit de Gestió de Promoció Econòmica 
als efectes procedents. 
 
 2n.- ELEVAR certificació del present acord al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de la 
Generalitat de Catalunya que s’haurà de presentar al registre telemàtic disponible de 
la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Extranet de les Administracions Públiques de 
Catalunya, EACAT, en els termes de l’art. 6.2) de l’Ordre PTO/81/2010, de 19 de 
febrer. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Concretament els 
portem una rectificació d’un acord de la Junta per a sol·licitar aquesta subvenció que 
en cas que ens l’atorguessin ja en la petició diem que anirà destinada al Sector de 
Can Borrull. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres 
donarem suport a la sol·licitud de subvenció per a Can Borrull que permet la 
normativa d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Can Borrull penseu que és un 
exemple en el nostre municipi, però no l’únic en el conjunt de Catalunya, de 
descontrol i de manca de criteri ambiental i paisatgístic que va permetre el 
franquisme. El Govern de la Generalitat ha decidit per fi, ordenar, netejar, millorar el 
paisatge i també per suposat millorar la qualitat de vida de les persones que hi 
resideixen. En aquest objectiu compartit hi col·laborarem. Així com la llei de barris, la 
llei d’urbanitzacions és una norma necessària per a fer un país més digne i més just. 
Per posar alguna dada d’un recent estudi d’un nostre conciutadà, d’en Joan Barba, 
sobre les urbanitzacions a la província de Barcelona, que l’he trobada molt 
interessant i per això la porto aquí, estem parlant de 806 urbanitzacions a la 
província, 9 en el nostre terme municipal en diferents tipologies: Sol i Aire, Bell Indret, 
Can Barata, Can Fontanals, Can Cortès, Sant Medir, Mas Fortuny, La Colònia 
Montserrat i ara Can Borrull. Una realitat que ocupa més de 26.000 hectàrees, en les 
que hi ha construïts més de 81.286 habitatges i a la qual s’estima que hi viuen més 
de 450.000 persones a la província de Barcelona. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
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 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 24 membres electius 
presents en haver-se reincorporat a la sessió la regidora Sra. Rodríguez). 
 
 19.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA 
URBANA DE LA MASOVERIA DE LA GUINARDERA SECTOR NORD. 
(EXPEDIENT NÚM. 81002/06 – X/06/10442). 
 
 1r.- APROVAR, d’acord amb el que determina l’art. 68 del Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol i art. 90 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el text refós relatiu al projecte de Pla de 
Millora Urbana de la masoveria de la Guinardera sector nord elaborat per part 
d’Aquidos Arquitectes, i promogut per part de Marcove Industrial, SL representada per 
Olga Velasco Próspero, Rosa Castañé Utges i altres, que incorpora les 
determinacions que es desprenen de la resolució del Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, de data 4 de març de 2010. 
 
 2n.- ELEVAR l’expedient al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, juntament amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de 
tractament de textos, en compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per tal 
d’interessar la seva conformitat a l’esmentat text refós. 
 
 3r.- CONDICIONAR l’eficàcia del present acord al compliment per part dels 
propietaris del sector del següent: 
 
3.1.- La signatura d’un document de compromisos amb els propietaris del sector on 
es garanteixi el compliment dels compromisos adquirits, en relació a fer efectiu el 
producte econòmic derivat del 10% d’aprofitament mig, corresponent a aquest 
Ajuntament en base a la cessió obligatòria, a les finalitats determinades a l’art. 
153.4.b) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, d’acord amb el que determina 
l’art. 43 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, modificat segons el Decret Llei 
1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, d’acord amb les 
determinacions del projecte presentat, i la presentació davant l’Ajuntament, dins del 
termini de tres mesos, des de la notificació de l’acord d’aprovació, de la garantía del 
12% del cost d’implantació dels serveis i d’execució de l’obra d’urbanització, tal com 
estableixen els articles 101.3) i 100.3) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat 
per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, en el benentès que, un cop exhaurit el 
termini esmentat sense que s’hagi constituït la garantia, la tramitació del pla restarà 
sense cap efecte.  
 
3.2.- La subscripció del conveni corresponent entre l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, l’Agència Catalana de l’Aigua i el promotor del pla, de forma que aquest darrer 
assumeixi el compromís d’aportar a l’ACA l’import que pugui correspondre en 
concepte d’adequació dels sistemes públics de sanejament en alta a les necessitats 
generades pel present pla, d’acord amb l’informe emès per aquest organisme en data 
21 d’octubre de 2009, d’acord amb el que determina l’art. 6.4) de la Resolució 
2370/2006, per la qual s’aprova el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals 
Urbanes 2005, import que s’haurà de considerar com una càrrega urbanística de 
l’esmentat Pla de Millora Urbana. 
 
 4t.- NOTIFICAR el present acord al promotor de l’esmentada figura de 
planejament, així com a l’Agència Catalana de l’Aigua als efectes escaients. 
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Concretament el que 
fem és proposar aquest text refós que el que fa és adequar el document als requisits 
que va marcar la Comissió d’Urbanisme. Com saben, concretament es tracta 
d’ampliar l’ús hoteler a la zona de la Masoveria de La Guinardera, concretament on hi 
ha el “Qgat Hotel”. El que demana la propietat, diferents propietats, és poder ampliar 
aquest ús d’hotel i per tant, la Comissió Territorial d’Urbanisme ha fet una sèrie de 
requeriments i els portaríem a aprovació d’aquest plenari.  
 
. REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Molt breument. Vostè, 
Sra. Conesa, segur que coneix la fixació d’aquest Grup municipal i del portaveu en 
particular pel tema del paisatge urbà i per la mancança d’una normativa de paisatge 
urbà en aquest aspecte. I en aquest àmbit em va deixar mitjanament preocupat i a 
mesura que passaven els dies he anat pensant sobre una frase que va vostè dir en la 
Comissió Informativa que concretament va dir: “segons el que facin pot quedar molt 
maco”. Aleshores, sí, i segurament que serà així, que segons el que facin pot quedar 
molt maco. La meva preocupació, la del meu Grup és: preocupi’s molt pel que fan 
abans de que ho facin. Perquè estic segur de que ho farà, però en tot cas volia que 
quedés constància perquè dins de la nostra ciutat i per aquesta mancança que 
esmentava hi ha alguns atemptats estètics força importants. Aleshores segur que allà 
hi ha una bona oportunitat per sí fer alguna cosa que estigui bé, però que sí que li 
agrairia que abans de fer-se que miréssim el projecte i poguéssim contemplar.  
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Molt 
breument. Simplement per a recordar que en aquest punt el nostre Grup sempre ha 
votat negativament i que també ho farà el dia d’avui. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: El que aniré és amb 
molta cura del que dic a la Informativa. Perquè si s’ho apunta entre cometes bé, no 
tinc cap dubte que serà un bon projecte tenint en compte el que hi ha al costat que és 
un bon projecte i que guarda, entenc, una estètica molt correcta. Per tant, no en tinc 
cap dubte i evidentment ens ho mirem sempre i vigilem i vigilaré sobretot les 
expressions. 
 

TORN DE VOTACIÓ  
 
Vots a favor:     20 (CiU, ICV-EUiA, PP, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   4 (PSC) 
Abstencions:       0 
 
 20.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA DELIMITACIÓ DE LA 
TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL MUNICIPI DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS. (Expedient núm. UP00/10/04 – X/10/8766). 
 
 (El present punt fou retirat de l’Ordre del Dia). 
 
 21.- PROPOSTA DE FORMACIÓ D’EFECTE NO UTILITZABLE AL CARRER 
QUADRA DE CANALS, 59 - VERDAGUER, 34. (EXPEDIENT NÚM. UP00/10/05 – 
X/10/8776) 
 
 1r.- CONSTATAR que el projecte de Modificació puntual de Pla General 
Metropolità al districte de la Floresta de Sant Cugat del Vallès, aprovat pel Conseller 
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de Política Territorial i Obres Públiques el 10 de febrer de 2009 i publicat en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 20 de febrer de 2009, contempla, entre 
altres, la formació del següent efecte no utilitzable, no essent necessari la tramitació 
d’un expedient d’alteració jurídica de béns, d’acord amb el que determina l’art. 21 del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, la descripció de la qual és: 
 
- Franja de terreny de forma rectangular de 26,40 m² de superfície, que es troba al 
carrer Verdaguer, 34 del terme municipal de Sant Cugat del Vallès. Confronta, al Nord 
amb el carrer Verdaguer, a l’Est part amb finca de Rafael Moreno i part amb camí, a 
l’Oest part amb finca del senyor Mallol i part amb resta d’on procedeix mitjançant un 
camí de cinc metres, i al Sud amb finca propietat de Maria-Angeles Gusi Tomas. 
 
 2n.- PROCEDIR a incorporar a l’epígraf corresponent de Béns Immobles de 
l’Inventari Municipal, d’acord amb allò que determina l’article 100 i concordants de 
l’esmentat Reglament de Patrimoni, amb el caràcter de bé patrimonial no utilitzable, la 
porció de terreny a que fa referència el punt primer anterior. 
 
 3r.- ADJUDICAR directament a favor de la Sra. Maria-Angeles Gusi Tomas, en 
la seva qualitat de propietària de la parcel·la confrontant al carrer Verdaguer, 34, 
d'acord amb el que preveu l'article 45 del citat Reglament del Patrimoni dels Ens 
Locals, que es valora en 2.709,95 € (DOS MIL SET-CENTS NOU EUROS AMB 
NORANTA-CINC CÈNTIMS (2.336,16 € nominal + 373,79 € IVA), d’acord amb 
l’informe emès per part del Cap de la Secció de Valoracions, Inspecció i Patrimoni en 
data 5 de març de 2010 i que s’incorpora a la proposta com a motivació específica 
d’acord amb el que determina l’art. 89.5) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
i sense perjudici de complimentar allò que determina l’art. 40 del Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, essent a càrrec dels adjudicataris totes les despeses 
derivades de l’elevació a públic de l’esmentada adjudicació fins llur inscripció en el 
Registre de la Propietat. 
 
 4t.- AUTORITZAR a l'Alcalde-President i/o la Tinent d’Alcalde de l’Àmbit 
Municipal de Territori, indistintament, per tal de subscriure documents administratius 
en ordre a interessar la inscripció en el Registre de la Propietat de la finca que passa 
a Bé Patrimonial de Propis de 26,40 m² i per subscriure la corresponent escriptura 
d'adjudicació prèvia a la corresponent reglamentària tramitació, i quants altres 
documents puguin esdevenir legalment necessaris. 
 
 5è.- DELEGAR a la Junta de Govern Local, l’adopció de quants acords 
complementaris puguin esdevenir legalment necessaris, en ordre a la inscripció en el 
Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès, de l’esmentat efecte no utilitzable, 
així com adjudicació al titular dominical que hi confronta. 
 
 6è.- ELEVAR certificació del present acord al Registre de la Propietat de Sant 
Cugat del Vallès, al efectes del que determina l’art. 119 del Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
 7è.- NOTIFICAR el present acord a la Sra. Maria-Angeles Gusi Tomas, en la 
seva qualitat de propietària de la finca confrontant, als efectes escaients, tot informant 
a l’adquirent que totes les despeses de tramitació i adjudicació respectivament seran 
íntegrament al seu càrrec, inclòs l’IVA corresponent, així com a la Secció de 
Patrimoni i Negociat de cadastre municipal. 
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TORN DE PRESENTACIÓ 

 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Bé, es constata que 
el projecte de modificació puntual del PGM a la Floresta ha format aquest següent 
efecte no utilitzable i és una franja de terreny de forma rectangular de 26,40 m2 de 
superfície. Proposem procedir a incorporar a l’epígraf corresponent a béns immobles 
de l’Inventari municipal aquesta finca i adjudicar-la directament a favor de la Sra. Mª 
Àngels Gus i Tomàs, que és en la seva qualitat de propietària de la parcel·la 
confrontant.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 24 membres electius 
presents). 
 
 22.- PROPOSTA DE FORMACIÓ DE SOBRANT DE VIAL I ADJUDICACIÓ A 
LA RBLA. DEL JARDÍ, 10. (EXPEDIENT NÚM. UP00/10/06 – X/10/8784). 
 
 1r.- CONSTATAR que el projecte de Complementació de la Transcripció a 
escala 1/1000 del Pla General Metropolità i planejament vigent en el sector de Mira-
sol a la cartografia UTM, aprovat definitivament en data 21 de març de 2007, i 
publicat el dia 11 de maig de 2007, contempla, entre altres, la formació del següent 
efecte no utilitzable, no essent necessari la tramitació d’un expedient d’alteració 
jurídica de béns, d’acord amb el que determina l’art. 21 del Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, la descripció de la 
qual és: 
 
- Franja de terreny de forma rectangular de 57,20 m² de superfície, que es troba a la 
Rambla del Jardí, 10 del terme municipal de Sant Cugat del Vallès. Confronta, al Nord 
amb finca propietat de Josep Lluís Hernando Comella i M. Carmen Santacana 
Berenguer, Sud amb Rbla. del Jardí, Est, amb parcel·la E, propietat de Rosa Sicart 
Bravo i Oest amb resta de parcel·la B, referència cadastral 18.122.12.  
 
 2n.- PROCEDIR a incorporar a l’epígraf corresponent de Béns Immobles de 
l’Inventari Municipal, d’acord amb allò que determina l’article 100 i concordants de 
l’esmentat Reglament de Patrimoni, amb el caràcter de bé patrimonial no utilitzable, la 
porció de terreny a que fa referència el punt primer anterior. 
 
 3r.- ADJUDICAR directament a favor dels Srs. Josep Lluís Hernando Comella i 
M. Carmen Santacana Berenguer, en la seva qualitat de propietaris de la parcel·la 
confrontant que es troba a la Rbla. del Jardí, 10, d'acord amb el que preveu l'article 
45 del citat Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, que es valora en 30.884,20 € 
(TRENTA MIL VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 
(26.624,31 € nominal + 4.259,89 € IVA), d’acord amb l’informe emès per part del Cap 
de la Secció de Valoracions, Inspecció i Patrimoni en data 15 de març de 2010 i que 
s’incorpora a la proposta com a motivació específica d’acord amb el que determina 
l’art. 89.5) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i sense perjudici de 
complimentar allò que determina l’art. 40 del Reglament del Patrimoni dels Ens 
Locals, essent a càrrec dels adjudicataris totes les despeses derivades de l’elevació a 
públic de l’esmentada adjudicació fins llur inscripció en el Registre de la Propietat. 
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 4t.- AUTORITZAR a l'Alcalde-President i/o la Tinent d’Alcalde de l’Àmbit 
Municipal de Territori, indistintament, per tal de subscriure documents administratius 
en ordre a interessar la inscripció en el Registre de la Propietat de la finca que passa 
a Bé Patrimonial de Propis de 57,20 m² i per subscriure la corresponent escriptura 
d'adjudicació prèvia a la corresponent reglamentària tramitació, i quants altres 
documents puguin esdevenir legalment necessaris. 
 
 5è.- DELEGAR a la Junta de Govern Local, l’adopció de quants acords 
complementaris puguin resultar necessaris, en ordre a la inscripció en el Registre de 
la Propietat de Sant Cugat del Vallès, de l’esmentat efecte no utilitzable, així com 
adjudicació al titular dominical que hi confronta. 
 
 6è.- ELEVAR certificació del present acord al Registre de la Propietat de Sant 
Cugat del Vallès, al efectes del que determina l’art. 119 del Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
 7è.- NOTIFICAR el present acord als Srs. Josep Lluís Hernando Comella i M. 
Carmen Santacana Berenguer, en la seva qualitat de propietaris de la finca 
confrontant, als efectes escaients, tot informant a l’adquirent que totes les despeses 
de tramitació i adjudicació respectivament seran íntegrament al seu càrrec, inclòs 
l’IVA corresponent, així com a la Secció de Patrimoni i Negociat de cadastre 
municipal. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Bé, és el mateix cas 
que l’anterior. Aquesta vegada és a Mira-sol, concretament el projecte de 
complementació de la transcripció a escala 1:1000 al sector de Mira-sol també ens ha 
generat aquesta franja de terreny de forma rectangular de 57 m2 de superfície, que 
es troba a la Rambla del jardí núm. 10 i procedim a incorporar-la en l’Inventari de 
Béns i adjudicar-la també directament al propietari confrontant, que és el Sr. Josep 
Lluís Hernando Comella. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Només voldria fer notar a efectes de l’Acta que 
en l’apartat setè d’aquest acord on diu “notificar el present acord” es torna a repetir el 
nom de la senyora a la que se li ha adjudicat la finca del punt núm. 21, suposo que és 
aquelles coses del retalla i enganxa que ha produït aquets error. Aleshores s’hauria 
de fer constar que es notifica no a la Sra. Mª Àngels Gus i Tomàs sinó al Sr. Josep 
Lluís Hernando Comella i Mª Carmen Santacana Berenguer. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 24 membres electius 
presents). 
 
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 
 23.- PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE SUBHASTA PÚBLICA PER 
L’ALIENACIÓ D’UN LOCAL COMERCIAL DE PROPIETAT MUNICIPAL. 
 
 El Ple Municipal en sessió celebrada en data 17 de setembre de 2007 va 
aprovar la convocatòria de subhasta per alienació del local comercial situat al carrer 
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Vallès número 18 de Sant Cugat, però dins el termini de presentació de pliques no es 
va presentar cap proposició i la subhasta va quedar deserta. 
 
 Posteriorment, en sessió de data 17 de març de 2008, el Ple municipal va 
convocar nova subhasta per alienació d’aquest local comercial i per segon cop va 
tornar a quedar deserta per manca de proposicions. 
 
 En virtut de l’anterior es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- DECLARAR DESERTA per manca de licitadors la subhasta pública per 
l’alienació del local comercial del carrer Vallès número 18, la convocatòria de la qual 
va ser aprovada pel Ple municipal en sessió de 17 de març de 2008. 
 
 2n.- FER CONSTAR que està inclosa i aprovada la fitxa de l’inventari municipal 
de béns immobles d’acord amb allò que determina l’art. 100 i concordants del vigent 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, referida a la finca indicada a continuació: 
 
LOCAL COMERCIAL B, de planta baixa i altell, situat a l'edifici del carrer Vallès 
número 18 de Sant Cugat del Vallès, amb accés únic i propi que dóna directament a 
l’esmentat carrer, no existint actualment cap altre accés des de cap element comú de 
l’edifici. Té una superfície construïda de 150,99 m2, dels quals 101,48 m2 corresponen 
a la planta baixa i 49,51 m2 a l’altell. Va ser adquirit per contracte de permuta amb 
“Canitrans, SA” segons escriptura número de protocol 314, autoritzada pel notari 
Antonio Luis García Bernat en data 16 de març de 1993. 
 
El local està incorporat a l'Inventari de Béns amb el número 335 i la qualificació 
jurídica de Bé Patrimonial, i està inscrit al  Registre de la Propietat de Sant Cugat del 
Vallès, al tom 1363, llibre 699, foli 65, finca número 32568. 
 
 3r.- APROVAR en els seus propis termes, contingut i abast, Memòria de 
l’Alcaldia i informes tècnics adjunts, en ordre a la instrucció de l’expedient d’alienació 
del local comercial supraesmentat. 
 
 4t.- APROVAR, en els mateixos termes presentats, el Plec de clàusules 
econòmico-administratives que han de regir la licitació a través de subhasta pública 
per a l’alienació del corresponent bé immoble de naturalesa patrimonial per un import 
de 317.349,27€, segons la corresponent valoració pericial acreditativa del seu 
apreuament de conformitat amb l’art. 40.1.b) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
 5è.- CONVOCAR nova subhasta pública en procediment obert mitjançant la 
publicació de sengles anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
Butlletí Oficial de la Província i tauler d’edictes amb obertura del termini per a 
presentació de proposicions xifrat en 30 dies naturals, tot això en els termes previstos 
per l’article 214 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en 
relació amb l’article 160.1) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
 6è.- DONAR COMPTE de l’alienació a la Direcció General d’Administració 
Local depenent del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, en no excedir l’import del bé del 25% dels recursos 
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ordinaris del vigent Pressupost municipal consolidat, tot això d’acord amb allò que 
determinen els arts. 209.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMC) i art. 
40.1.c) del Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat per Decret Autonòmic 
336/1988 de 17 d’octubre. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: D’acord 
amb el pressupost d’inversions per l’any 2010, hi havia una sèrie de propietats, 
d’immobles que alimentaven o que estan alimentant les inversions de l’any 2010 i una 
d’elles és la d’aquest punt d’avui, que és la subhasta d’una propietat que l’Ajuntament 
té al carrer Vallès, que són les oficines antigues que ocupava l’àmbit de Comptabilitat 
i Economia. Aquesta alienació finança tota ella urbanització de districtes. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Ens 
abstindrem com històricament ha fet aquest Grup perquè entenem que no ens hem 
de vendre patrimoni, ja sabem que per vostè és endeutar-se que no li agrada, però 
nosaltres creiem que les inversions les hem de finançar amb endeutament. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Acumularé la intervenció del 23 i 24, si li sembla bé, perquè hem de fer el mateix, 
però nosaltres no votarem en contra d’aquests dos punts després de les converses 
mantingudes amb el Sr. Joly, en les que se’ns ha explicat bàsicament on es dirigien i 
amb la informació tramesa pel Director d’Àmbit. En qualsevol cas compartim el tema 
de que ens estem venent les joies de l’àvia i per tant, ens quedarem sense terrenys i 
també un tema per la reflexió que tot i que entenc que estan vinculades a inversió 
estem venent en el moment en el que els preus estan més baixos. La pregunta és: 
Què faríem si aquests terrenys fossin nostres, ens els guardaríem o no? I per tant és 
un element de reflexió. El nostre vot en els dos punts serà l’abstenció. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     16 (CiU, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   1 (PP) 
Abstencions:       7 (PSC i ICV-EUiA) 
 
 24.- PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE LICITACIÓ PER ALIENACIÓ DE 
DUES PARCEL·LES DE PROPIETAT MUNICIPAL. 
 
 El Ple Municipal en sessió celebrada el 19 de maig de 2008 va aprovar la 
convocatòria de concurs públic per alienació de dues parcel·les de propietat municipal 
situades al sectors de Can Solà i del Turó de Can Mates – Carretera de Vallvidrera, 
però dins el termini de presentació de pliques no es va presentar cap proposició i la 
licitació va quedar deserta. 
 
 En virtut de l’anterior es sotmet al Ple Municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- DECLARAR DESERT per manca de licitadors el concurs públic per 
l’alienació de les dues parcel·les de referència, la convocatòria del qual va ser aprovat 
pel Ple municipal en sessió de 19 de maig de 2008. 
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 2n.- FER CONSTAR que estan incloses i aprovades les fitxes de l’inventari 
municipal de béns immobles d’acord amb allò que determina l’art. 100 i concordants 
del vigent Reglament de Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988 de 
17 d’octubre, referides a les finques indicades a continuació: 
 
1. Terreny identificat com a parcel·la C4 del Pla Parcial d’Ordenació (PPO) del sector 

Can Solà, de Sant Cugat del Vallès, de 1.557,20  m2  de superfície i sostre 
edificable de 2.880,82 m2, adquirit el 66,278787% de la finca per compensació dels 
drets de les  finques aportades i el restant 33,721213% per cessió del 10% 
d’aprofitament mig del sector, qualificat pel planejament vigent com a 22a/III 
industrial terciari, inscrit al Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès al 
Tom-llibre 1521, foli 76, finca 56708, inscripció 1a. i incorporat a l'Inventari de Béns 
amb el número 2326-2327 i la qualificació jurídica de Bé Patrimonial. 

 
2. Terreny identificat com a parcel·la C10 del Projecte de Compensació del Pla Parcial 

d'Ordenació del sector Turó de Can Mates – Carretera de Vallvidrera, de Sant 
Cugat del Vallès, de 423,36 m2 de superfície i sostre edificable de 157,48 m2, 
adquirit per compensació dels drets de les finques aportades al sector, qualificat 
pel planejament vigent com a 20/MV1 unifamiliar aillada, inscrit al Registre de la 
Propietat de Sant Cugat del Vallès al Tom-llibre 1385, foli 16, finca 48742, 
inscripció 2a. i incorporat a l'Inventari de Béns amb el número 672 i la qualificació 
jurídica de Bé Patrimonial. 

 
 3r.- APROVAR en els seus propis termes, contingut i abast, Memòria de 
l’Alcaldia i informes tècnics adjunts, en ordre a la instrucció de l’expedient d’alienació 
de les parcel·les supraesmentades. 
 
 4t.- APROVAR, en els mateixos termes presentats, el Plec de clàusules 
econòmico-administratives que han de regir la licitació a través de concurs públic per 
a l’alienació dels corresponents béns immobles de naturalesa patrimonial per un 
import agregat de 2.146.363,98 €, segons les corresponents valoracions pericials 
acreditatives del seu apreuament de conformitat amb l’art. 40.1.b) del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens 
locals. 
 
 5è.- CONVOCAR concurs públic en procediment obert mitjançant la publicació 
de sengles anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí Oficial 
de la Província i tauler d’edictes amb obertura del termini per a presentació de 
proposicions xifrat en 30 dies naturals, tot això en els termes previstos per l’article 214 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en relació amb 
l’article 160.1) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
 6è.- DESTINAR el resultat econòmic de l’alienació de la següent manera: 
 
• Pel que fa al 33,721213% de la parcel·la C4 del PPO de Can Solà, donat que  

forma part del patrimoni municipal de sòl i habitatge amb la qualificació urbanística 
de 22a/III industrial terciari, a una de les les finalitats que determina l’article 153.4 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
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• Pel que fa a l’altre 66,278787% de la parcel·la C4 del PPO de Can Solà, donat que 
no està inclòs al patrimoni municipal de sòl i habitatge per provenir de la 
compensació dels drets de les finques aportades al sector, a qualsevol tipus 
d’inversió de capítol sisè de despeses que tingui una vida útil llarga i que signifiqui 
una millora qualitativa i quantitativa per a la població del municipi. 

 
• Pel que fa a la parcel·la C10 del Projecte de Compensació del Pla Parcial 

d'Ordenació del sector Turó de Can Mates – Carretera de Vallvidrera, donat que  
forma part del patrimoni municipal de sòl i habitatge amb la qualificació urbanística 
de 20/MV1 residencial unifamiliar, a la creació d’habitatge protegit i concretament a 
habitatge de lloguer. 

 
 7è.- DONAR COMPTE de l’alienació a la Direcció General d’Administració 
Local depenent del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, en no excedir l’import dels béns del 25% dels recursos 
ordinaris del vigent Pressupost municipal consolidat, tot això d’acord amb allò que 
determinen els articles 209.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC) i 
article 40.1.c) del Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: És 
exactament el mateix que l’anterior. En aquest cas unes noves referències. 
Possiblement hagués estat millor tractar els dos punts conjuntament i ha caigut 
després. En qualsevol cas aquestes són una parcel·la de superfície 1557 m2 i sostre 
edificable de 2.880 m2 amb una valoració de 2 milions d’euros que finança, 
principalment, l’equipament destinat a la Plaça d’en Coll i una parcel·la, en aquest 
cas, una parcel·la per habitatge de 423 m2, amb una valoració final pel tècnic 
municipal corresponent de 145.000 euros. Aquest import es destina íntegrament a 
habitatge de promoció pública i concretament per la que és de lloguer. I només afegir 
que en qualsevol cas, tot això ja coneixem i ja tenim en el pressupost municipal 
d’inversions, les inversions que fa aquest municipi s’alimenten d’endeutament, 
s’alimenten també d’allò que nosaltres podem decidir vendre i per tant, finançar noves 
inversions. No estic gens d’acord amb l’apreciació de: escolti’m ens venem una cosa, 
ens venem, que ho diu sovint, ens venem les joies de l’àvia per comprar noves joies 
per l’àvia. És a dir, venem inversió, venem patrimoni per fer més patrimoni. I això crec 
que la comptabilitat pública és molt eficaç des d’aquesta perspectiva perquè evita que 
les finances públiques puguin caure amb la greu temptació, que això sí que seria un 
problema, que ens venguéssim patrimoni per fer despesa corrent. Però si ens venem 
patrimoni, un patrimoni que entenem que no té una utilitat pública, entenem per 
exemple les oficines del carrer Vallès, doncs, entenem que no tenen una utilitat 
pública en aquets moment i sí que té una utilitat pública fer la inversió que necessita 
fer el municipi en aquest moment. No perdem patrimoni, senzillament perquè el 
tornem a reinvertir i si els preus baixen a l’hora de vendre també baixen a l’hora de 
comprar amb la qual cosa aquest equilibri es manté. Jo sincerament no crec que hagi 
de ser un element de preocupació. El que sí ha de ser un element de preocupació és 
que les inversions siguin les que han de ser i cada vegada tenim menys recursos per 
a fer inversions i el futur cada vegada serà més així si no som capaços de rascar el 
nostre pressupost ordinari i aquest ha de ser el punt bàsic que ha de prestar la nostra 
atenció. Per la resta, jo defenso que no hem de tenir una excessiva preocupació al 
respecte. 
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 . REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: En 
aquest cas, en aquest punt va una pastilla molt important de terciari. Vostès ja saben 
històricament quina és la posició d’aquest Grup en aquest sentit. Nosaltres 
haguéssim estat més partidari d’haver guardat aquesta pastilla per fer més endavant 
un equipament de promoció econòmica o d’inversió per fer vivers d’empreses o 
aquest tipus de coses. Perquè creiem que l’Administració Pública, en aquest cas 
l’Ajuntament de Sant Cugat també ha d’apostar per aquest tipus d’iniciatives. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Bé, 
molt breument, aprofundint amb la intervenció del primer punt, en qualsevol cas 
queda clar que la venda de patrimoni solsament es pot destinar al pressupost ordinari 
en allò que preveu la Llei, no és allò la discreció del govern en qualsevol cas. Alguns 
temes d’industrial en algun cas sí. En qualsevol cas escolti jo no deia lo de les joies 
de l’àvia, era un comentari. Simplement el que volia dir és que ara ens estem venent 
el collaret de l’àvia i ha baixat el 20% o el 30% respecte de l’any passat, o el 10 o el 
que toqui, és molt possible que la càrrega financera d’endeutament sigui menor que 
la baixada de preu que ha tingut la venda d’aquesta alienació de parcel·les. Era 
l’única reflexió. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:     16 (CiU, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   1 (PP) 
Abstencions:       7 (PSC i ICV-EUiA) 
 
 25.- PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE 
RECAPTACIÓ EN L’ORGANISME AUTÒNOM DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA EN MATÈRIA DE QUOTES URBANÍSTIQUES. 
 
 El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals 
podran delegar en altres Entitats locals en quin territori estiguin integrades les 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que 
els corresponguin. 
 
 La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que 
haurà de fixar l’abast i contingut de la delegació. 
 
 A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en 
la Diputació de Barcelona les facultats de gestió i recaptació dels ingressos de dret 
públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren. 
 
 D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres 
facultats de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents 
acords plenaris. 
 
 La regulació de l’exercici de les funcions delegades en l’àmbit de la gestió, la 
inspecció i la recaptació dels ingressos locals, s’ha complementat i perfeccionat per la 
Llei 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre 
Social, aclarint que són delegables les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de la totalitat dels ingressos de dret públic, tinguin o no naturalesa 
tributària. 
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 Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les 
competències de gestió i recaptació de determinats ingressos i alhora confirmar i 
ratificar la delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta 
data, completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. 
 
 En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
 PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu 
l’article 7.1) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de gestió i recaptació de les 
quotes urbanístiques, que a continuació s’especifiquen: 
 
• Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.  
 
• Dictar la provisió de constrenyiment.  
 
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu i concessió de 

fraccionaments.  
 
• Liquidació d'interessos de demora.  
 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
 SEGON.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, 
respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats al punt 1, amb subjecció als 
criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
 TERCER.-  La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de 
funcions s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita 
d'any en any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions 
acordin deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un 
termini no inferior a sis mesos abans del cessament. 
 
 QUART.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter 
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis 
previstos a l'article 27 i concordants de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
 
 CINQUÈ.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions 
que contempla la present resolució, comportarà una dotació econòmica consistent en 
la taxa que ja s'aplica a la resta dels tributs. 
 
 SISÈ.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada per 
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aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3) del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de les 
seves pròpies facultats d'autorganització per a la gestió dels serveis atribuïts. 
 
 SETÈ.- Facultar a l'Alcalde per a la signatura del conveni a subscriure entre 
l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
 
 VUITÈ.- El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als 
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida al 
punt primer i ratificació de les delegacions del punt segon. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Ja 
coneixem tots que tenim externalitzada la gestió tributària a la Diputació de 
Barcelona. Concretament hi ha dos vessants que no estaven fins a dia d’avui 
cobertes, una són les quotes urbanístiques. L’altra que ens quedaria i que ben aviat 
també portarem a aprovació és la de les contribucions especials. Avui ho fem per les 
quotes urbanístiques, tot el que és la notificació de les liquidacions, el dictar 
provisions de constrenyiment, recaptació dels deutes, liquidació d’interessos de 
demora, resolució dels expedients de devolució, recursos que s’interposin i qualsevol 
acte necessari relacionat amb tot l’anterior. Posar de manifest de nou, que jo crec i 
amb això coincidim tots els grups, hi ha una bona avaluació de la tasca feta fins el dia 
d’avui per part de la Diputació de Barcelona. Hi ha una bona entesa amb l’equip 
tècnic de Sant Cugat, i aquesta administració en termes generals i esperem que sigui 
per molts anys i una prova manifesta és que aquestes dues vessants que ens 
reservàvem més, perquè tenia una vessant potser més personal, diguem’-ho així, o 
més complexitat des d’un punt de vista formal, ens reservàvem, a dia d’avui doncs 
també les traspassem i repeteixo esperem que aquesta bona relació i aquesta bona 
feina en definitiva que està fent la Diputació de Barcelona pugui ésser per molts anys. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Bé, 
avui no parlaré de l’Impulsis en aquest punt. En qualsevol cas jo crec que vostès 
estan en una bona línia, en el tema de traspassar la recaptació a la Diputació, els fets 
així ho corroboren i per tant, de l’experiència en errors passats com la de les quotes 
urbanístiques o contribució jo crec que també esdevenen actituds i actes com aquest 
que jo crec que són adequats i per felicitar. Endavant. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 24 membres electius 
presents). 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 26.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:  
 
JUTGE BALTASAR GARZÓN: Jo faré un prec que de fet toca tangencialment al 
nostre municipi però plenament a tots els demòcrates. Nosaltres valorem com a molt 
preocupant les actuacions que s’estan duent des del Tribunal Suprem vers el jutge 
Baltasar Garzón en relació a la investigació del franquisme. El nostre posicionament 
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no és un suport, quedi clar, a la figura personal del jutge, per cert amb episodis 
lamentables en aquest consistori vers ex regidors d’aquest consistori. La nostra 
preocupació que volem fer pública és vers un tema de gran transcendència per la 
democràcia i el funcionament de les institucions del nostre país. Pensem que resulta 
incomprensible que sigui un jutge qui hagi de fer front a acusacions de la ultradreta 
per investigar delictes del franquisme i en el nostre país els que van vulnerar els drets 
humans i els drets elementals més bàsics mai hagin hagut de respondre dels seus 
crims. Per això i des del nostre Grup municipal volem que el nostre Ajuntament i 
segons com evolucionin els fets tingui una resposta contundent i ràpida al costat dels 
qui defensem la llibertat i la no impunitat. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé, Sr. Gausa, queda manifestat el seu 
prec. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: El 
primer és un prec i el segon és una interpel·lació.  
 
ACTIVITAT AMTU “VIATJO AMB TU”: El prec és a la Regidora de Mobilitat i és en 
referència a una activitat que proposa l’AMTU, l’Associació de Municipis amb 
Transport Urbà, que es diu “Viatjo amb tu”, que és en relació a lligar aspectes de 
mobilitat i educació en els diferents instituts i centres d’ensenyament i el prec sé que 
vostès ja s’han interessat per aquest projecte i li demanaria primer com està la 
situació i segon que creiem des del nostre Grup que és un tema interessant per tal de 
fomentar els hàbits en transport públic i especialment en autobús dels joves i les 
joves de la nostra ciutat.  
 
SERVEI D’OCUPACIÓ MUNICIPAL: El segon és una interpel·lació al Sr. Joly, una 
pregunta molt clara: Vostè creu que el Servei d’Ocupació Municipal  realitza una tasca 
suficient per atendre tots els demandants d’ocupació, formació i assessorament?  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La Sra. Subirà respondrà a la primera qüestió. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
ACTIVITAT AMTU “VIATJO AMB TU”: Efectivament Sr. Villaseñor, ens hem 
interessat per aquesta proposta que ofereix l’AMTU del programa “Viatjo amb tu” i en 
aquests moments estem pendents a nivell de la seva calendarització, perquè han 
tingut una demanda important per part de tots els municipis que formen part 
d’aquesta associació. Per ells, també poder disposar de disponibilitat per tal d’oferir-lo 
a la nostra ciutat. La nostra idea és coordinadament amb el Departament 
d’Ensenyament, veure quines són les escoles que poden acollir-se a aquesta 
iniciativa i posar-la en marxa tan aviat com sigui possible.  
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY 
(RESPOSTA): 
 
SERVEI D’OCUPACIÓ MUNICIPAL: La resposta és que sí i a més aquest és un 
tema que ens preocupa, afegeixo, ja sé que no puc estendrem però li proposo que 
fins i tot al darrera de tot això hi ha tota una sèrie d’indicadors que hem anat mirant de 
treballar cuidadosament fins el dia d’avui perquè la pregunta que vostè fa és molt 
idònia, és la nostra preocupació principal, poder donar resposta en la mesura de les 
possibilitats que pugui aquesta casa a l’atenció d’aquelles persones que estan 
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buscant feina i hi ha tota una bateria d’indicadors molt recents que hem anat seguint 
en el temps que si m’ho permet ara mateix li avanço que a la propera Comissió 
Informativa posarem a disposició de tots els Grups municipals per a veure les dades i 
la realitat del Servei d’Ocupació Municipal en aquest moment. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:  
 
RELACIÓ DE SUBVENCIONS RETORNADES: Molt breument agrair les respostes 
dels regidors i l’altra Sr. Alcalde que l’anterior Ple municipal, no sé si em respondran 
ara o em respondran al final del Ple, vaig fer una pregunta en referència a demanar el 
llistat de subvencions que per motius X que desconeixem s’han hagut de retornar. No 
sé si tenien preparada la resposta o no. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC:  
 
PLA DE SENYALITZACIÓ I PLAQUES INFORMATIVES EDIFICIS SINGULARS: El 
mes de març de 2009, des del nostre Grup varem presentar una moció per tal que 
s’elaborés un Pla de Senyalització a la ciutat. Davant el compromís adquirit per la 
Regidoria de Mobilitat i Medi Ambient de que es desbloquejaria el tema i es tiraria 
endavant abans de l’estiu de l’any passat, nosaltres presentem unes fotografies que li 
donem al Sr. Secretari de tots els senyals que hi ha a la cruïlla entre Avinguda de 
Gràcia i Ribatallada, com exemple, que entre ells, jo crec que incompleixen tot el 
catàleg de la normativa de senyalització que hi ha. Aleshores a tall d’això nosaltres 
voldríem preguntar en quin estat es troba l’evolució del Pla de Senyalització, si a més 
s’han senyalitzat tots els polígons empresarials i industrials que hi hagi, i a més afegir 
al prec que bona part de les plaques informatives dels edificis singulars de la nostra 
ciutat, tipus Casa Mònaco, etc. estan absolutament deteriorats i molts d’ells trencats i 
inservibles. Creiem que el tema del turisme local és un tema a potenciar i a més a 
nivell d’imatge creiem que quedaria força malament. Preguem que s’arrangin tots 
aquests indicadors i esperem la resposta del Pla de Senyalització. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Li respondrà la Sra. Subirà en primer lloc. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
PLA DE SENYALITZACIÓ: Sí Sr. Grangé, com sap aquest és un tema que l’hem 
comentat en Comissió Informativa, fins i tot varem exposar-los quina era tota la 
proposta, com s’estava treballant en tots els punts de la ciutat que cal que siguin 
senyalitzats per evitar aquesta profusió de senyals que hi ha a algunes cruïlles de la 
nostra ciutat. Aquest és un tema que jo personalment l’he seguit de prop, els recursos 
del Departament de Mobilitat són els que són i a vegades requereixen que estem 
pendents de coses més urgents però aquest és un projecte que s’està executant, hi 
ha algunes de les vies de la ciutat que ja tenen una senyalització completament nova 
i que s’ha de seguir executant per tal d’anar implementant tot aquest projecte que ja 
s’està realitzant de manera que en els propers mesos s’anirà veient com van canviat, 
com segur que ja ho ha vist en alguns punts de la ciutat. Pel que fa als polígons, si 
també ho coneix i ha anat seguint les notícies darrerament ha sabut que hem estat 
adjudicataris d’una ajuda per part del FEDER per poder senyalitzar de nou tota la 
zona que implica el CIT i això farà que aquesta zona quedi més ben senyalitzada. 
Tanmateix, per tal de no paralitzar l’activitat empresarial mentre aquesta senyalització 
nova no s’implanta hem anat donant permisos a diferents empreses per a que vagin 
senyalitzant també millor les seves ubicacions i qui ha passat darrerament també per 
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alguns dels parcs empresarials de la ciutat haurà vist que s’ha produït una millora en 
aquest sentit. I finalment pel que fa a les plaques informatives dedueixo que es 
refereix a les que estan en façana. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La segona qüestió li respondrà el Sr. Escura. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT, 
SR. ESCURA (RESPOSTA): 
 
PLAQUES INFORMATIVES EDIFICIS SINGULARS: Sr. Grangé, precisament el 
tema de les plaques informatives sobre patrimoni és dels temes que a mi 
personalment més m’han fet patir des del primer dia de mandat perquè realment a 
molt curt termini després de posar-les va començar un procés de deteriorament que 
el propi proveïdor no sabia explicar. És un tema que l’hem anat seguint molt de prop. 
Per desgràcia malauradament el propi proveïdor ha acabat fent fallida com empresa 
però la bona notícia és que evidentment indagant i avaluant amb diferents proveïdors 
què dimonis estava passant amb el CORTEN i amb la impressió i tot això al final hem 
arribat amb un proveïdor que ens ha donat una resposta vàlida, molt recentment, tant 
és així que ni he tingut temps d’informar-ho doncs a la Informativa d’ara fa tres 
setmanes, d’ara fa quinze dies. Ho dic perquè a la propera Informativa els informaré 
àmpliament d’aquesta bona notícia que ens està portant aquest proveïdor en el sentit 
de posar fil a l’agulla a refer i a restaurar tot i acabar de fer el desplegament de les 
plaques. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC:  
 
QUIOSC DE LA PLAÇA DEL REI: Una pregunta sobre el quiosc de la Plaça del Rei, 
que tot sigui dit de passada, podríem canviar-li el nom a la Plaça, però voldríem saber 
amb quin estat es troba la concessió, quina relació hi ha en aquests moments entre 
l’Ajuntament i els adjudicataris, perquè veiem que durant molts dies a la setmana i 
recordant l’article que va sortir fa molt temps a la premsa santcugatenca no es pot 
comprar el diari ni cap revista al centre de la ciutat des de l’Avinguda de Cerdanyola, 
cantonada amb passeig Torreblanca, fins el carrer Valldoreix, gairebé a tocar de la 
Plaça Lluís Millet. Per tant, voldríem saber en quin estat es troba aquesta concessió, 
quina és la relació Ajuntament i adjudicataris, si hi ha alguna petició per part 
d’aquests adjudicataris o no o si hi ha alguna petició per part de l’Ajuntament per a 
que compleixin amb l’obertura d’aquest comerç, o si hi ha possibles solucions damunt 
de la taula si és que s’han produït alguns desajustos o alguns problemes i esperem 
que a diferència de l’empresa de plaques no hagin fet fallida.  
 
 . REGIDOR  DE COMERÇ SR. ROMERO, DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU 
(RESPOSTA): 
 
QUIOSC DE LA PLAÇA DEL REI: Les persones que tenen la concessió del quiosc 
de venda de diaris i de la floristeria han tingut una reunió amb mi mateix, perquè han 
demanat si ho poden apropar el quiosc més al servei del poble. En aquest moment 
estem estudiant tècnicament si és factible desplaçar una sèrie de serveis; ho estem 
estudiant perquè en aquests moments no poden guanyar-se la vida perquè estan 
massa allunyats d’on passa la gent. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, SR. RECASENS: Moltes gràcies 
Sr. Romero la següent qüestió la formularà el Sr. Vazquez-Dodero. 
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 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO:  
 
ESTAT PAVIMENT C/ ALFONS EL MAGNÀNIM I DESPERFECTES FANALS: Es un 
ruego en referencia a la próxima finalización supongo -según se dice en junio- de la 
nueva estació de Volpalleres. Desde que se están haciendo las obras he observado 
que hay algún tipo de empeoramiento en la calzada, en la calle creo que se llama 
Alfons el Magnànim, que es la que va desde los Mossos hacia la zona del CAP. Hay, 
a la altura justo enfrente de lo que será la nueva estación, cuando llueve se producen 
unos charcos considerables, van de un lado a otro de la calzada y siguiendo hacia el 
nuevo circuito de cross hay una de las farolas que lleva caída pues probablemente 6 
meses. No pasa nada si se recupera una vez que se acabe la obra, supongo que es 
por donde salen y entran los camiones pero este ruego es que se tenga en cuenta 
estos puntos antes de dar por finalizada esa obra.  
 
 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, SR. RECASENS: Li respondrà la 
Sra. Conesa. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): 
 
ESTAT PAVIMENT C/ ALFONS EL MAGNÀNIM I DESPERFECTES FANALS: Sr. 
Vázquez-Dodero, ho transmetrem de seguida a l’empresa perquè efectivament l’obra 
està en fase d’acabament, molt aviat podrà entrar en funcionament ja l’estació, hi 
pararan tots els trens, vull dir serà una estació totalment activa, una parada més dins 
d’aquesta línia de Metro del Vallès, i per tant, passarem demà mateix aquesta petició 
perquè revisin aquests dos temes que comenta. 
 
 . REGIDORA SR. RODRIGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR:  
 
REITERACIÓ VIA DEDICADA A JOAN PAU II: Bé ara farà 5 anys, si no és aquest 
mes serà el mes vinent, que per part del Grup municipal Popular en el seu moment va 
presentar una petició de que es dediquessin els jardins del Monestir, o un carrer, o 
una plaça, a Joan Pau II. Ara ja ha passat el temps de que fa més de 5 anys que ha 
mort aquesta persona i farem arribar la nostra petició a la Comissió del Nomenclàtor.  
 
ABOCAMENT AIGÜES NEGRES RIERA CAN BORRULL: Després per altra banda 
ens han fet arribar una carta que volen que donem lectura de l’Associació de Veïns 
de Can Borrull. Faré lectura: “La Asociación de Vecinos de Can Borrull con respecto 
al reciente comunicado de la Asociación El Mussol sobre la contaminación de la riera 
a la altura de Can Borrull expone: Nuestra Asociación como demuestran todas las 
actas de los Consells de Districte celebrados en Las Planas lleva años denunciando y 
buscando solución al problema de contaminación de la riera por la zona de Can 
Borrull. La actual Junta de la Asociación de Vecinos de Can Borrull, tras el 
comunicado de la Asociación El Mussol ha buscado el origen del vertido de las aguas 
negras que nuestro barrio hace directamente en la riera, encontrando que su origen 
se remonta al año 1992 y que según demuestran las actas aquí presentes y firmadas 
por su entonces Junta Directiva y por la Generalitat aclara que fue el Ayuntamiento de 
Sant Cugat de aquellas fechas el que aceptó la suspensión del uso de las fosas 
sépticas pertenecientes a las casas de la zona siendo también el Ayuntamiento 
entonces el que canalizara toda las aguas negras de la zona, que desde entonces al 
día de hoy desembocan directamente a la riera. Nuestra Asociación como así consta 
en el acta, años atrás puso en conocimiento de SEPRONA la contaminación 
provinente de la depuradora de Can Borrull y se negó a la ampliación de la misma ya 
que esta aplicación aunque necesaria no daba solución al vertido directo ...” Es que 
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agrairia si us plau que posés una mica d’ordre, perquè cada vegada que tinc que 
intervenir tinc que estar amb aquest soroll i molesta una mica. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Prego silenci si us plau. 
 
 . REGIDORA SR. RODRIGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
(CONTINUACIÓ DE LA SEVA INTERVENCIÓ): “Nuestra Asociación como así 
consta en acta años atrás puso en conocimiento de SEPRONA la contaminación 
provinente de la depuradora de Can Borrull y se negó a la ampliación de la misma ya 
que esta ampliación aunque necesaria no daba solución al vertido directo que las 
casas de Can Borrull hacen a la riera. Causa por la que seguimos insistiendo en la 
necesidad de construir la nueva depuradora cuyo presupuesto lleva años aprobado.” 
Després per altra banda, m’han lliurat el llibre d’Actes que si de cas els hi deixaré per 
a que el Secretari doni la comprovació segons en l’any 92 per part del aleshores 
Ajuntament de Sant Cugat a través del Sr. Torres i també del Sr. Bellaubí es va 
arribar a uns acords de que les clavegueres es començarien a fer en dos sectors: el 
sector A i el sector B. Que aleshores hi havia un problema perquè la Diputació no 
autoritzava que s’atravessessin els tubs pel mig de la carretera, la qual cosa es va 
intentar estar parlant amb la Sra. Guix, que tampoc va autoritzar servituds de pas. Va 
quedar així, que a través d’Aigües de Sabadell, es que són texts molt llargs, jo crec 
que el millor és donar còpia del llibre d’Actes per a que el Secretari també ho faci i ho 
puguin annexionar del que volien dir els veïns de Can Borrull en aquest sentit i que 
pogués quedar constància en la pregunta perquè sinó em puc estendre moltíssima 
estona. Ho fan així o dono lectura a aquestes actes que m’han donat de que ...? 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Rodriguez, entenc que no es poden adjuntar 
en l’Acta del Ple altres documents. 
 
 . REGIDORA SR. RODRIGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
(CONTINUACIÓ DE LA SEVA INTERVENCIÓ): Bé, de la mateixa manera ... 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: I menys un llibre d’Actes. 
 
 . REGIDORA SR. RODRIGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
(CONTINUACIÓ DE LA SEVA INTERVENCIÓ): No sencer, com comprendrà, sinó 
dues planes. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Entenc que això no es pot fer i per tant vostè 
llegeixi el que vol que consti en l’Acta. 
 
 . REGIDORA SR. RODRIGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
(CONTINUACIÓ DE LA SEVA INTERVENCIÓ): Em diuen que no ..., que els és igual.  
 
QUEIXA IMPOSSIBILITAT RÈPLICA PLE MARÇ: Després tan sols volia demanar 
l’empara a vostè Sr. Alcalde donat el cas que en el passat Ple del mes de març vaig 
fer una pregunta, va ser contestada o mig contestada per la Sra. Subirà, cosa que no 
va ser contestada al que jo li demanava la qual cosa quan vaig intentar replicar per fer 
l’aclariment del que li estava dient em va retirar la paraula, la qual cosa va suposar 
que posteriorment a precs i preguntes la Sra. Torrijos tingués que intervenir respecte 
als problemes de trànsit del carrer Rambla del Baixador. Per altra banda li demano 
l’empara donat el cas que posteriorment també en la intervenció d’un altre regidor sí 
que se li va donar rèplica. Crec que tots els regidors aquí presents som iguals en 
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drets i deures i per tant li prego que en altres circumstàncies es tingui present 
l’empara que li demano. Gràcies. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
QUEIXA IMPOSSIBILITAT RÈPLICA PLE MARÇ: Sra. Rodríguez no recordo el cas 
que vostè em comenta. En tot cas revisaré l’Acta i sempre estic disposat a parlar-ne 
amb vostè, no cal que ho digui aquí, em fa una indicació que segons el seu punt de 
vista no he estat equitatiu i jo l’atendré. La meva sensació és que intento donar les 
mateixes oportunitats a tothom d’expressar-se però em puc equivocar de vegades. Té 
la paraula el Sr. Massanés. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
 
CALENDARI REG ARBRES CAN MATES: Vull fer dos precs d’informació que 
m’imagino que no la tindrem encara aquí aquesta informació i bé quan la tinguin 
agrairé que ens la facin arribar. La primera és saber el calendari de reg dels arbres 
del carrers de Can Mates i Mira-sol.  
 
ÚS AIGUA CAMIÓ-CUBA BOSC DE CAN GATXET: I la segona és saber quin ús es 
fa de l’aigua que retira regularment un camió-cuba del Bosc de Can Gatxet, que com 
vostès saben allà hi ha un dipòsit d’aigües, no pluvials, que ve de la mateixa font. 
Exactament és això. Quin ús se’n fa i quin és el calendari de regs dels arbres dels 
carrers de Mira-sol i de Can Mates? Simplement és això. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
CALENDARI REG ARBRES CAN MATES: Perdoni si l’entenc bé, el calendari de 
reg, l’horari? 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
 
CALENDARI REG ARBRES CAN MATES: La periodicitat de reg. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
CALENDARI REG ARBRES CAN MATES: La periodicitat. Doncs li miraré perquè en 
aquests moments no ho conec personalment. 
 
ÚS AIGUA CAMIÓ-CUBA BOSC DE CAN GATXET: Pel que fa a l’aigua que retira el 
camió-cuba del que vostè parla s’utilitza o bé per reg de jardineres o bé a vegades 
també per a neteja de carrers. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
 
ÚS AIGUA CAMIÓ-CUBA BOSC DE CAN GATXET: És aquest l’ús que se’n fa? 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
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ÚS AIGUA CAMIÓ-CUBA BOSC DE CAN GATXET: De l’aigua del Bosc de Can 
Gatxet, sí. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
 
MATRICULACIONS CENTRES EDUCATIUS: És una pregunta adreçada a la 
Regidora d’Educació i és referent al procés de matriculació dels centres educatius de 
la ciutat. És saber el percentatge de primeres, segones i terceres opcions de 
matriculació i en segon lloc voldria saber també quin percentatge hi ha a les escoles 
que reben fons públics d’alumnes amb necessitats educatives especials. 
 
 . REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, SRA. SALAT (RESPOSTA): 
 
MATRICULACIONS CENTRES EDUCATIUS: Bé, en primer lloc comentar que el 
procés de preinscripció encara no està finalitzat i en segon lloc que les xifres que 
demana les gestiona de forma interna el Departament d’Educació de la Generalitat i 
no disposem d’aquestes dades. El que sí que li puc donar és una informació general 
de com es troba el procés, si li sembla, comentar que el 2009 varem tenir una aturada 
en el creixement de la població infantil i varem tancar un grup de P3 i aquest any hi 
ha hagut un increment important de la població infantil i tenim tots els centres plens, 
molt plens. Aleshores, davant d’aquest increment de demanda que superava l’oferta 
de P3 que es feia des del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
aquesta entitat ha fet dues accions per donar resposta a aquesta demanda: en primer 
lloc s’ha obert un tercer P3 a l’Escola Ciutat d’Alba i després s’ha fet un increment de 
ratio a tots els centres que tenien llista d’espera. Així s’ha aconseguit donar plaça als 
1050 nens preinscrits i a partir de l’11 de juny, que s’haurà finalitzat la matriculació 
tindrem realment la informació de si tothom ha utilitzat la plaça que se li havia 
assignat d’ofici i segons la nova realitat, perquè l’experiència ens diu que no tothom fa 
ús d’aquesta adscripció, amb la nova realitat que tinguem es començaran a adjudicar 
aquelles sol·licituds que s’han entrat fora de termini. Per tant, passat l’11 de juny 
veurem com tenim les xifres. Som molt conscients com a ciutat de la dificultat que 
comporta donar resposta a aquest augment de demanda. El nostre Padró no és fàcil 
d’analitzar. Tenim aquests increments sobtats i poc previsibles com a ciutat receptora 
de famílies joves que venen amb nens en edat d’escolaritzar sense poder analitzar, 
simplement remetent-nos a l’any què van néixer aquestes criatures perquè no 
residien a la ciutat i ja hem parlat moltes vegades amb el Departament d’Educació i 
els hem traslladat la nostra preocupació per la situació especialment d’aquest curs i 
per la situació dels propers cursos. En aquest moment tenim només 3 vacants en tota 
la ciutat a P3, a l’Escola Catalunya i a l’Escola la Floresta i tenim només algunes 
vacants de 1er d’ESO a l’Escola de la Farga. Per tant, junt amb el Departament 
d’Educació haurem de seguir treballant per donar resposta a la ciutat. Tenim diferents 
opcions, val? Tenim marge d’actuació com pot ser, com és el fet que l’Escola Ciutat 
d’Alba és una escola molt jove i no està al 100% ocupada i per tant es disposa 
d’espai; tenim centres com Thau i Pinar que han demanat incrementar línies i la 
nostra opció prioritària i és la que portem temps defensant és posar fil a l’agulla a la 
construcció de la dotzena escola. Per tant, de tota manera aquesta és la informació 
de la que disposem i a la Informativa del mes de juliol que és quan tindrem les xifres 
ja els informarem de com està la situació. 
  
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
 
NOU ITINERARI MARXA INFANTIL: El passat 11 d’abril varem gaudir d’una nova 
edició de la Marxa Infantil a la nostra ciutat. Aquesta vegada i donada la situació en 
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què es troba Collserola després de la nevada del 8 març els organitzadors ens van 
obsequiar amb un itinerari alternatiu que per alguns de nosaltres era desconegut i 
que a mi personalment em va sorprendre per la riquesa natural del paratge i de les 
vistes panoràmiques que ofereix, però al mateix temps varem poder apreciar un 
elevat grau de degradació motivat segurament pel seu mal ús. Molta gent ens ho va 
comentar, fins i tot gent del Club Muntanyenc que organitzava la Marxa: brutícia, 
camins que han esdevingut pistes forestals, pistes, més que pistes forestals. El nostre 
prec seria que l’equip de govern fes una diagnosi de la situació i un pla d’actuació per 
tal de recuperar les potencialitats ambientals d’aquest paratge. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
NOU ITINERARI MARXA INFANTIL: Molt bé, doncs així ho farem. Nosaltres també 
ho varem poder detectar a part de que en molts casos era conegut perquè òbviament 
els tècnics de l’Àrea de Medi Ambient coneixen la zona i hi van sovint. Òbviament 
tenim un territori molt i molt extens. Una de les fites que volem aconseguir és 
precisament poder recuperar espais naturals que potser no són prou coneguts per la 
població i que per manca d’ús s’han anat malmetent i és una qüestió de dedicar-hi 
temps i recursos i farem tot el que estigui a les nostres mans. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA:  
 
RETORN SUBVENCIONS: Sr. Villaseñor, vostè va demanar en l’anterior Ple que se li 
lliurés un llistat de les subvencions que havien estat retornades a Diputació, 
Generalitat o Fons Europeu durant l’any 2009. Em diuen que han estat elaborant 
aquest llistat però que no el tenen encara acabat i que li donaran, esperen, ben aviat. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 21,37 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


	I.- Declaració institucional de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès sobre el respecte als drets humans.
	II.- Declaració institucional per a la defensa del manteniment i la millora del sistema públic de pensions.
	III.- Declaració institucional per la implantació del camí escolar segur.
	IV.- Declaració institucional per tal d'implantar wi-fi als pisos de lloguer de Promusa.
	V.- Declaració institucional de suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos (SDDR).
	VI.- Declaració institucional contra l'abús que la SGAE fa dels drets d'autor.
	VII.- Declaració institucional per tal que les companyies elèctriques paguin el cost del soterrament de les xarxes.
	6.- Moció del grup municipal Popular amb esmenes del grup municipal d'ERC en contra de la pujada de l'IVA.
	8.- Moció del grup municipal Socialista-Ciutadans pel Canvi pel canvi per tal d'habilitar provisionalment l'edifici de l'antic Ajuntament per a l'ús d'entitats amb dèficit de local. (retirada)
	9.- Moció del grup municipal d'ICV-EUiA recolzant el col·lectiu de treballadors i treballadores del sector de la neteja. (no aprovada)
	11.- Moció del grup municipal del PSC per tal que s'ampliï la informació de subvencions i ajuts. (no aprovada)
	12.- Moció dels grups municipals del PSC i ERC sobre la implantació d'un programa d'actuació de millores definitives en la Depuradora de Can Borrull i finalització immediata d'abocaments d'aigües fecals a la Riera de Vallvidrera en el tram de Can Borrull. (retirada)
	13.- Proposta de resolució d'al·legació i aprovació definitiva del Reglament del Registre municipal de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Sant Cugat del Vallès i dels procediments d'adjudicació.
	14.- Proposta de resolució d'al·legacions i aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM de Barcelona en l'àmbit de Sant Cugat del Vallès.
	15.- Proposta de resolució d'al·legacions i aprovació provisional de la modificació puntual de l'Ordenança Metropolitana d'Edificació.
	16.- Proposta d'aprovació provisional del Pla Especial urbanístic del sector 2 (equipaments del CAR).
	17.- Proposta d'aprovació provisional Pla de millora urbana del sector 1 (Parc Tecnològic de l'Esport).
	18.- Proposta de ratificació acord JGL de 29 de març, relatiu a la sol·licitud per concòrrer a la convocatòria per a l'any 2010 de subvencions als ajuntaments de Catalunya per desenvolupar el programa d'adequació de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
	19.- Proposta d'aprovació del text refós del Pla de millora urbana de la masoveria de la Guinardera sector Nord.
	20.- Proposta d'aprovació inicial de la delimitació de la trama urbana consolidada del municipi de Sant Cugat del Vallès. (retirat)
	21.- Proposta de formació d'efecte no utilitzable al carrer Quadra de Canals, 59 - Verdaguer, 34.
	22.- Proposta de formació de sobrant de vial i adjudicació a la Rbla. del Jardí, 10.
	23.- Proposta d'inici d'expedient de subhasta pública per l'alienació d'un local comercial de propietat municipal.
	24.- Proposta d'inici d'expedient de licitació per alienació de dues parcel·les de propietat municipal.
	25.- Proposta d'ampliació de la delegació de funcions de recaptació en l'Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona en matèria de quotes urbanístiques.
	26.- Precs, preguntes i interpel·lacions.

