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ESBORRANY ACTA 

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

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

 
DESPATX D’OFICI 
 
 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANY ACTA PLE DE DATA 19 
D’ABRIL DE 2010. 
 

- APROVAR per assentiment dels 24 membres electius presents l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 19 d’abril (ordinària) de 2010. 
 

QÜESTIÓ D’ORDRE 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Abans d’entrar en l’apartat de mocions de grups 
municipals passarem a l’apartat de Declaracions Institucionals. La primera és la que 
corresponia anteriorment al punt tercer de l’ordre del dia, que era una moció del grup 
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d’Iniciativa a favor de la creació de la Taula d’Emergència Social i després de les 
converses entre grups i introducció de determinades esmenes ha acabat sent un text 
que pot ser llegit com a Declaració Institucional. 
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 I.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA COORDINACIÓ 
INTERINSTITUCIONAL EN LA PREVENCIÓ DELS PROCESSOS DE 
DESNONAMENT A LA CIUTAT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 
 Atès que les dades del Consejo General del Poder Judicial indiquen que 
s’executaran més de 350.000 desnonaments judicials per impagament d’hipoteques, 
tramitades entre el 2008 i el 2010. 
 
 Atès que el creixement econòmic al nostre país en els darrers anys ha anat 
molt lligat al sector de la construcció, i en concret, de la compra d’habitatge privat, 
que va generar la concessió quasi indiscriminada de crèdits hipotecaris finançant, 
moltes vegades, més del 100% del valor dels nous habitatges. 
 
 Atès que, a partir del 2008, es produeix l’esclat de la crisi econòmica i, com a 
conseqüència, un increment de l’atur i de la inseguretat de la renda en milers de 
famílies del nostre país, fet al que se li ha d’afegir el sobreendeutament de les 
famílies com a conseqüència dels habitatges de propietat que havien adquirit. 
 
 Atès que aquesta situació pot comportar una realitat cada cop més freqüent en 
el món local i, en concret, també a Sant Cugat del Vallès, d’execució de sentències 
de desnonament. En la nostra ciutat tenim coneixement de diversos casos tant en 
l’àmbit de l’habitatge privat com, fins i tot, el de promoció pública. 
 
 Atès que considerem que la problemàtica plantejada requereix d’una anàlisi i 
una solució transversal tant a nivell intern de l’Ajuntament com amb d’altres 
institucions, principalment amb l’administració de justícia i els serveis descentralitzats 
del Govern de Catalunya, coordinant-se estretament amb els agents, entitats i 
associacions que treballen atenent famílies amb dificultats. 
 
 Atesa la dificultat per tenir dades i per conèixer tots els casos de famílies que 
poden estar en risc de desnonament. 
 
 Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament acorda el següent: 
 
 Primer.- Crear un mecanisme de coordinació tècnica amb els Jutjats, Promusa 
i Serveis Socials. 
 
 Segon.- Que la informació i les actuacions que es promoguin es comparteixin 
amb el Consell Municipal de Polítiques Socials i Ciutadania i se’n doni compte a la 
Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a la Ciutadania. 
 
 Tercer.- Que els objectius d’aquesta coordinació siguin prioritàriament els 
següents: 
 
• Estudiar la millora dels sistemes d’informació per avançar-se i prevenir els 

desnonaments, cercant solucions diferents a realitats diverses. 
 
• Mediació entre el propietaris i les entitats bancàries en el cas de l'habitatge public i 

reforçament dels mecanismes d'informació i assessorament pel que fa a l'habitatge 
privat. 
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• Orientar  a les famílies a sol·licitar les prestacions econòmiques d’especial 

urgència pel pagament de lloguer o les quotes d’amortitzacions hipotecàries que 
depenen de la Secretaria d’Habitatge, del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 
• Orientar a les famílies a sol·licitar acollida als serveis socials de referència per tal 

de que sigui avaluada tècnica i professionalment la situació i s’activin els recursos 
existents. 

 
TORN DE PRESENTACIÓ 

 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Es tracta d’una 
moció que al final hem arribat a l’acord tots els grups de que com a proposta d’acord 
era interessant tirar-la endavant, s’ha adequat al que és l’organització de l’Ajuntament 
que crec que era l’objectiu principal i a partir d’aquí esperem tots que faci feina i 
sobretot que solucioni els problemes. 
 
 (Regidor Sr. Boix dóna lectura a l’anterior declaració institucional). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La següent Declaració Institucional és la que es 
deriva del punt 5è de l’ordre del dia que era inicialment la moció dels grups d’Iniciativa 
i Esquerra pel manteniment de les escoles taller, les cases d’ofici i els tallers 
ocupacionals. La llegirà el Sr. Villaseñor. 
 
 II.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A L’ACORD DE GOVERN 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE MESURES D’OCUPACIÓ 
JUVENIL. 
 
 La Federació de Municipis de Catalunya, reunida en sessió de Comitè Executiu 
el passat dia 13 d'abril, va acordar, a través d’una resolució, demanar a la Conselleria 
de Treball que reorientés la seva proposta de no obrir noves convocatòries per 
subvencionar les Escoles Taller, Cases d’Ofici i Tallers Ocupacionals, ja que s’entén 
que continuen sent un mitjà per a la inserció laboral del col·lectiu de joves.  
 
 La pròpia FMC també proposava estudiar i elaborar nous projectes innovadors 
que estiguin en consonància amb el nou model productiu.  
 
 El Govern de la Generalitat ha presentat, recentment, un conjunt de noves 
accions adreçades a millorar enguany l’ocupació de les persones joves de Catalunya, 
mitjançant actuacions que combinen la formació i el treball amb l’objectiu de garantir 
la inserció laboral o la tornada al món educatiu.  
  
 Aquestes accions, centrades en l’adaptació de les polítiques per als joves a la 
situació actual, beneficiaran al voltant de 52.000 persones joves en situació d’atur; 
compten amb un pressupost de 134 milions d’euros per al 2010, i s’emmarquen en 
l’Acord de Mesures per a l’Ocupació Juvenil a Catalunya 2009-2012, aprovat pel 
Govern i signat amb els agents econòmics i socials el mes de setembre de 2009. 
 
 L’objectiu d’aquestes accions és incrementar la formació i l’ocupabilitat de les 
persones joves; augmentar la taxa de joves emprenedors; millorar les condicions de 
treball, personals i acadèmiques de les persones joves; incrementar la inserció 
laboral; i millorar l’èxit escolar, així com la conciliació de la vida laboral, personal i 
acadèmica. 
 
 És per tot això que els Grups Municipals acorden: 
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ACORDS 

 
 1.- L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès dóna ple suport a l’acord de Govern 
de la Generalitat de Catalunya sobre l’adopció de noves accions adreçades a millorar 
l’ocupació de les persones joves a Catalunya que, en el marc de l’Acord de Mesures 
per a l’Ocupació Juvenil a Catalunya 2009-2012, preveu: 
 
 a. Posar en marxa enguany el Projecte SUMA 2010-2011, un projecte pioner i 

innovador adreçat a les persones joves en atur de 16 a 24 anys que combina 
l’orientació, la formació i l’experiència professional en empreses que els faciliti la 
inserció laboral. 

 
 b. Apostar per una renovada política activa d’ocupació, anomenada Noves Cases 

per a Nous Oficis, adreçada a 2.500 persones menors de 25 anys amb fracàs 
escolar i en risc d’exclusió social. 

 
 c. Garantir que unes 4.300 persones joves menors de 30 anys es beneficiïn 

enguany dels Plans d’Ocupació Locals. 
 
 d. Engegar també altres mesures per afavorir la inserció laboral de les persones 

joves com són, per exemple, les accions de formació per a l’ocupació, els itineraris 
d’inserció i orientació, els programes de transició al treball, i els plans de 
qualificació professionals inicials (PQPIS). 

 
 2.- L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, conscient de l’elevada importància 
de tot el que afecta a les polítiques actives d’ocupació, demanarà als òrgans 
competents de la Conselleria de Treball la seva inclusió en els grups de treball que es 
creïn per tal d’implementar les mesures descrites en el punt anterior. 
 
 3.- L’Ajuntament de Sant Cugat, en el marc del Pla Estratègic de Promoció 
Econòmica i Ocupació, avaluarà les necessitats de formació del municipi amb els 
agents socials i econòmics del nostre entorn, ajustant-se al nou model productiu. Així 
com, a través de les pertinents comissions de la Zona Educativa i de l’Espai 
Coneixement Empresa, valorarà la idoneïtat i sol·licitarà, si s’escau, la participació en 
aquests projectes quan es convoquin. 
 
 4.- L’Ajuntament, conscient de la necessitat d’ampliar l’oferta dels programes 
de qualificació professional inicial a la ciutat, per donar resposta als joves amb 
mancances formatives i problemàtiques d’inserció laboral, sol·licitarà  al Servei 
d’Ocupació de Catalunya la subvenció per a ampliar la oferta de PQPI, depenent del 
SOC,  per el curs 2011-2012 i posteriors. 
 
 5.- L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès considera essencial que el 
desenvolupament de les mesures i les respectives convocatòries per al seu inici es 
facin de manera urgent per tal de poder assegurar la major continuïtat possible dels 
grups de professionals vinculats als actuals instruments de formació, orientació i 
inserció laboral. 
 
 6.- Traslladar aquest acord a la Consellera de Treball i al Director del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per al seu coneixement, i a la Federació de municipis de 
Catalunya i al Departament de Treball.  
 
 7.- Traslladar aquesta resolució a les entitats adherides a la FMC per tal que, si 
ho consideren adient, s’hi adhereixin i ho traslladin al Departament de Treball.  
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TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: De fet 
Sr. Alcalde, la moció institucional que passaré a llegir el que fa és un mix entre la 
moció núm. 5 i la núm. 8, la moció presentada per Esquerra Republicana i Iniciativa i 
la moció presentada pel Partit Socialista amb esmenes de Convergència i Unió. 
 
 Aquesta moció és en referència a les mesures d’ocupació juvenil impulsades 
per la Generalitat i la seva aplicació als municipis. 
 
 (El regidor Sr. Villaseñor dóna lectura a l’anterior declaració institucional). 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
 2.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA-EPM I PSC-CpC, AMB 
ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 
DEL VALLÈS DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ DELS CRIMS DEL 
FRANQUISME. 

 
 Atès que la jurisdicció universal és un instrument de lluita contra la impunitat, 
és a dir, un mitjà per a assolir la rendició de comptes i impedir que quedin impunes els 
responsables de crims de dret internacional. 
 
 Atès que la investigació dels crims del franquisme representa l'últim recurs per 
a les víctimes de crims que busquen obtenir veritat, justícia i reparació, incloses les 
garanties de no repetició d'aquests fets. 
 
 Atès que la impunitat davant crims atroços no només denigra a qui els 
cometen, sinó que corroeix les institucions de les societats que els acullen, constituint 
elements que desestabilitzen la nostra democràcia. 
 
 Atès que la defensa dels drets humans és una obligació absoluta dels estats i 
no pot sotmetre's a interessos nacionals i pressions polítiques sense comprometre la 
responsabilitat internacional dels Estats. 
 
 Atès que la Llei d’Amnistia dóna marge a interpretacions que impedeixen i 
persegueixen judicialment que, en democràcia, s’investiguin els crims del franquisme; 
com està succeint amb el cas del jutge Baltasar Garzón. 
 
 Atès que durant l’any 2009, tres organismes de l’ONU (el Comitè de Drets 
Humans, el Comitè contra la Tortura i el Grup de Treball sobre Desaparicions 
Forçoses) han amonestat a l’Estat espanyol en relació a la Llei d’Amnistia i als 
impediments per investigar els crims del franquisme.  
 
 Per tot això, el Ple d'aquest ajuntament pren els següents acords: 
 
 1.- Traslladar als grups parlamentaris del Congrés de Diputats que facin les 
accions necessàries per tramitar una reforma parcial de la llei d’Amnistia de 1977 que 
deixa en la impunitat els crims del franquisme 
 
 2.- Manifestar el rebuig al fet que qualsevol persona pugui ser jutjada per 
intentar aplicar la legislació internacional de crims contra la humanitat als crims del 
franquisme. 
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 3.- Exigir que les víctimes del franquisme que van instar a l'inici del 
procediment judicial obert pels crims del franquisme puguin ser part en el procediment 
judicial contra el jutge Baltasar Garzón en el Tribunal Suprem.  
 
 4.- Donar trasllat d’aquests acords als Grups Polítics de l’Ajuntament, a totes 
les forces polítiques catalanes amb representació parlamentària, al Govern de la 
Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern Espanyol, al Congres i Senat 
espanyols, al CGPJ i a les associacions de jutges i fiscals de Catalunya i l’Estat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Aquesta 
és una moció que presentem Iniciativa i el Partit Socialista-CpC amb esmenes del 
grup d’ERC i que tots els grups han millorat manifestament el contingut de la mateixa. 
 
 És una moció que posa de manifest una situació que està passant en aquest 
moment en l’Estat espanyol, que és una situació que jo diria que és insòlita, que és 
jutjar en aquests moments a un jutge per perseguir crims del franquisme. Per altra 
banda la moció posa de manifest la necessitat de reformar la Llei d’amnistia del 77 
d’una manera parcial, i per altra banda rebutjar d’una manera ferma i unànime que 
qualsevol persona pugui ser jutjada per intentar aplicar la legislació internacional de 
crims contra la humanitat als crims del franquisme. Jo crec que el que està passant 
en aquest Estat és hereu d’una transició mal digerida, que molta gent que a dia d’avui 
té consciència política, o sigui per entendre’ns la meva generació, no va tenir ni veu, 
ni vot, ni consciència de la transició que s’estava fent i d’alguna manera en alguns 
dels poders fàctics d’aquest Estat i del nostre país han quedat com a reminiscència i 
que encara remenen més cireres del que nosaltres creiem; creiem que aquesta moció 
és una manera de condemnar i de perseguir aquesta gent que encara remena cireres 
i que encara persegueixen qüestions d’índole democràtica i que intenten posar llum a 
qüestions que encara, malauradament, no en tenen. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Les esmenes que 
el nostre grup ha volgut incorporar en la moció d’Iniciativa anava en el sentit 
d’eliminar tota la hagiografia existent cap el Jutge Garzón. Per a nosaltres el Jutge 
Garzón és una persona que s’ha cuidat molt dels drets humans fora de l’Estat 
espanyol però a l’Estat espanyol ha estat un de tants que els ha atropellat, entre ells 
va consentir les tortures a l’anterior portaveu d’Esquerra Republicana en aquest 
ajuntament, l’Eduard Pomar, fet que sí ha estat reconegut pel Tribunal Europeu de 
Drets Humans de la Haia. 
 
 Dit això, nosaltres sí que ens sumem com no pot ser d’una altra manera al títol 
de la moció que és el suport a la investigació dels crims del franquisme. L’esperit 
d’aquesta moció ens revela com sempre aquelles paraules d’en Raimon que ens deia 
que a vegades la pau fa molt més mal, a vegades la pau és una buida paraula per a 
no dir res, i la pau en el que s’anomena Estat espanyol en aquests 30 anys ha estat 
una buida paraula per a no dir res. Per què diem això?, doncs ho diem perquè la 
majoria de països que han patit guerres internes com Ruanda, Sudàfrica, Iugoslàvia, 
Argentina, Xile, Cambodja, tan sols han pogut sortir-se’n i arreglar el que 
anomenaríem una pau civil mitjançant una cosa que va inventar un senyor que li va 
donar el Premi Nobel de la Pau, aquest senyor es deia Desmond Tutu, i va d’alguna 
manera inventar els comitès de la veritat, aquests comitès de la veritat passaven per 
un rescabalament a les víctimes i passaven també per una assumpció de 
responsabilitats als culpables, sense això no hi ha pau i sense pau tampoc hi ha 
justícia. Nosaltres creiem que en aquest país això ha mancat, això mateix està 
reconegut per la Nacions Unides en diferents resolucions en les que diuen i neguen la 
validesa de les lleis de punt final, com va ser la de l’Argentina i com és la Llei 
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d’amnistia de 1977. Perquè facin càbales de la dimensió de la tragèdia, com diria 
aquell escriptor, hauríem de conèixer que a partir de 1939, un cop acabada la guerra, 
a l’Estat espanyol entre 1939 i 1952 es van assassinar mitjançant processos sumaris 
a 50.000 persones, ben a prop d’aquí, en el camp de la Bota, en el mateix període es 
van afusellar a 1.717 persones, tot amb processos sumaris sense cap mena de 
garanties. Per dir un exemple, la totalitat de republicans espanyols que van ser 
assassinats en els camps de concentració nazis van ser 62.000, 6.700 al camp més 
gran que va ser el de Mauthausen, tots els responsables d’aquests assassinats van 
ser jutjats en els Judicis de Núremberg. La democràcia espanyola no es podrà dir 
democràcia fins que no se seguin a la banqueta dels acusats davant d’un Jutge els 
responsables de tots aquests crims. Nosaltres creiem per tant que està plenament 
justificat que aquest Ple doni suport a les recomanacions de les mateixes Nacions 
Unides per tal que es modifiqui la Llei d’amnistia de l’any 1977 i els crims de la 
humanitat puguin ser investigats. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En la 
mateixa línia que Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana jo crec que cal 
separar la figura d’una persona, d’un Jutge, d’allò que estava fent. Evidentment 
compartim la proximitat amb el company i exregidor, Eduard Pomar, i el seu patiment, 
i sobretot una cosa molt important que és la raó que li va donar el Tribunal 
d’Estrasburg, entenem que cal destacar determinats errors, però avui no estem 
parlant de Garzón, avui estem parlant d’un Jutge que ha intentat, segurament amb 
algun error d’algun tipus, segurament procesal, però al que estem donant suport és a 
alguna actuació que el que vol rescatar és la memòria dels morts. Ara faré la cunya 
publicitària de la meva columna de la setmana passada al Diari de Sant Cugat on 
l’exemple d’una persona en concret que es pot ampliar a milers i milers i milers de 
persones, hi ha molta gent que encara no ha trobat, no saben on està el seu germà, o 
el seu cosí, o el seu marit o la seva dona, i aquesta gent normalment rau sota dos 
metres de terra o en una cuneta, en un vial, al darrera d’una muntanya, i el que estem 
demanant és això, el que estem demanant és que es pugui investigar i que aquesta 
gent tingui el dret de passar pàgina i poder enterrar com a mínim a la seva memòria 
aquella gent que va morir. 
 
 El Sr. Grangé ha parlat dels diferents temes sobre els morts que van succeir, jo 
crec que també cal destacar que si bé van existir molts morts del franquisme durant la 
Guerra Civil també van existir molts una vegada acabada la Guerra Civil, recordin la 
Llei de responsabilitats polítiques i el conjunt de morts que van succeir fins la 
derogació d’aquesta Llei, com es van arrabassar cases i diferents propietats i per tant 
no solament parlem de morts sinó també de propietats i també de com van quedar en 
silenci totes aquelles persones, com encara hi ha molta gent que quan parla de la 
Guerra Civil parla en veu baixa, per alguna cosa serà. 
 
 Jo voldria recordar també les paraules de l’Eduard Pomar sobre aquest tema 
quan se li va posar el micròfon. Jo crec que són sàvies les paraules que van ser 
aproximadament “el problema que nosaltres vam tenir amb el Sr. Garzón no tenen res 
a veure amb la causa que està tirant endavant ara, en aquests moments”, i per tant 
en aquest sentit jo crec que ens hem d’alinear amb les seves paraules, que jo crec 
que són carregades de sentit. Suposo que estem parlant de que no es vol recuperar 
la memòria històrica, hi ha una frase que va dir la Manuela de Madre fa uns dies que 
és “entre falange i Garzón, Garzón”, podem tenir dubtes en algunes coses però entre 
falange i Garzón, Garzón. En aquest sentit jo crec que el que cal fer és demanar que 
s’investigui, que es trobi tota aquella gent que hi ha en algun costat i que els dos 
metres de terra que estan sobre el cap de les persones desapareguin algun dia, i 
recordin també el que està succeint aquests dies a la premsa, i l’atac que estan fent 
determinades instàncies judicials sobre aquestes persones que estan tirant endavant 
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això, tindrà gràcia que un jutge hagi d’investigar des del Tribunal de la Haia allò que 
no pot fer des de l’Audiència Nacional. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Permetin-me també unes paraules sobre 
aquesta moció. Nosaltres estem a favor de recolzar la sol·licitud de modificació de la 
Llei d’amnistia de l’any 1977, que és el punt 1r d’aquesta moció, no estem a favor de 
recolzar la resta de la moció, i si em permeten m’explicaré en aquest moment, perquè 
jo penso que al voltant de l’auto del Tribunal Suprem on s’aparta a un jutge d’un 
procediment s’ha creat com una certa dinàmica social d’escàndol i intentaré d’alguna 
forma explicar que per a nosaltres l’escàndol segurament hauria d’haver-se 
manifestat en algun altre moment i no exactament en aquest. Se’ns deia fa un 
moment que hem de recuperar la memòria dels morts; la memòria dels morts no l’han 
de recuperar els jutges, la memòria dels morts l’han de recuperar els polítics, que és 
qui tenen a les seves mans poder-ho fer, i al final aquí hi ha un jutge que se l’aparta 
d’una causa perquè s’està saltant la llei, i perquè s’està saltant la Llei d’amnistia de 
l’any 1977 que és una llei d’amnistia que varen aprovar els polítics, i hi ha gent que 
això li escandalitza i aleshores organitzen com una gran manifestació de suport a 
aquest jutge, potser és una mostra aquest suport de la covardia col·lectiva de tots 
plegats perquè no hem estat capaços de modificar aquesta llei. Ja fa temps que 
assistim a un intent de reobrir algunes carpetes que la transició política espanyola va 
deixar mig tancades, de fet això ho va encetar l’anterior President del Govern, Sr. 
José Mª Aznar, i l’actual ho ha continuat amb l’aprovació d’una Llei de memòria 
històrica l’any 2007 però ho ha intentat d’una forma incompleta, és a dir, i m’explico, 
la Llei de memòria històrica de l’any 2007 no deroga la Llei d’amnistia, ni tan sols 
declara nul·les les condemnes pels consells de guerra de la dictadura, i mirin el que 
ha passat no fa gaire amb l’intent d’anul·lar el consell de guerra contra el president 
Companys que va ser condemnat a mort, que no ha estat possible fer-ho, per tant si 
els polítics tenen a les seves mans la possibilitat de modificar la llei jo no entenc per 
què no ho han fet i per què s’escandalitzen quan hi ha un jutge que intenta fer el que 
ells no han fet i se l’aparta d’una causa perquè està conculcant una llei. 
 
 Hi ha alguns aspectes de la Llei d’amnistia del 77 que podien haver estat 
perfectament derogats i el meu escàndol està en que s’esquincin les vestidures qui 
ho podia haver fet, que havien tingut fins i tot la majoria absoluta per poder-ho fer i 
ara es queixen del tracte suposadament entre cometes “injust” que està rebent 
aquest jutge; és més, sobta que hi hagi qui tenint coneixement del que diu la Llei 
d’amnistia com tenen vostès i no havent-la derogat ara s’escandalitzi quan el Suprem 
que sense modificació de la llei els crims del franquisme no es poden jutjar, que és 
exactament el mateix que ens està dient els Tribunals internacionals, ens diuen que 
està en les nostres mans, que modifiquem la Llei d’amnistia, si Argentina ho va fer per 
què no ho podem fer nosaltres?, ens quedem parats però aleshores quan aquest 
senyor fa de les seves com ja ens té acostumats aleshores al seu costat però no ho 
han fet abans. 
 
 Hi ha gent a qui li escandalitza qui promou aquesta querella, Falange 
Española, ja ha estat apartada, el sindicat Manos Límpias sentim per televisió, el 
sindicat d’extrema dreta, doncs mirin el sindicat Manos Limpias es va querellar contra 
polítics catalans i no va haver-hi cap manifestació ni cap acte enlloc, es va querellar 
contra el diari Avui, es va querellar contra TV3, es va querellar contra el president del 
Parlament vasc i dos membres de la mesa del Parlament vasc, el Sr. Atutxa i no vaig 
sentir que els qui ara es queixen es queixessin en el seu moment, per tant hi ha qui té 
una certa tendència a aixecar icones quan estan tocant el que entenen que és sagrat, 
doncs escolti si defensen els drets humans els defensen a tots els nivells i no només 
en uns casos determinats, per tant i per no estendre’m reitero el que he dit abans, 
nosaltres estem d’acord en que es modifiqui la Llei d’amnistia de l’any 1977 perquè es 
puguin jutjar els crims del franquisme, votarem a favor del punt primer de la moció per 
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tal de demanar als grups del Congrés que modifiquin la Llei d’amnistia de l’any 1977, 
però de cap manera recolzarem un exalçament d’una personalitat que entenc que 
hagi gent que l’admiri, nosaltres la respectem, no és el nostre heroi, però a més 
pensem que en aquest moment ha estat apartat d’un cas per fer allò que els jutges no 
poden fer, que és saltar-se la llei i aquest jutge en aquest cas se l’ha saltat i no ho diu 
Falange Española, ho diu el Tribunal Suprem, i no ho diu un jutge sospitós de 
connivència amb aquests grups de Manos Limpias, ho diu un jutge que té un pedigrí 
democràtic que resisteix la prova del cotó i per tant ens l’hem de creure. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Voldria 
aclarir als assistents al Ple que avui hi ha molta gent, que les referències al Sr. 
Garzón en aquesta moció s’han reduït a dues, certament era una moció que volia 
donar -com bé ha dit l’alcalde- un suport o exalçava al jutge Garzón però amb els 
acords i les esmenes finalment s’esmenta dues vegades i d’una manera molt 
d’aquella manera. S’esmenta: “Atès que la Llei d’amnistia dóna marge a 
interpretacions que impedeixen i persegueixen judicialment que en democràcia 
s’investiguin els crims del franquisme com està succeint amb el cas del jutge Baltasar 
Garzón”, aquesta és la referència als atesos; i en els acords, que fins i tot en el tercer 
acord nosaltres hem ofert que es pugui esmenar i que és veritat que l’infinitiu és fort, 
és: “Exigir que les víctimes del franquisme -potser podíem haver posat “sol·licitar” o 
“demanar”- que van instar l’inici del procediment judicial obert pels crims del 
franquisme puguin ser part en el procediment judicial contra el Jutge Baltasar Garzón 
en el Tribunal Suprem, aquests són els dos esments que hi ha del jutge Baltasar 
Garzón en tot el text. Hi ha qui no està còmode amb aquest text i fa tota una 
argumentació parlant de memòria històrica, hem de dir que el memorial democràtic és 
ara i si hi ha una Llei de memòria històrica és d’ara fa poc i el memorial democràtic 
l’ha iniciat aquest Govern de la Generalitat, fins ara no n’hi havia; que la Llei 
d’amnistia sí que amnistiava als presos polítics però no condemnava o no perseguia 
als assassins del franquisme, en això encara estem igual, i que he de lamentar que 
es confonguin les coses; em sap molt de greu que l’equip de govern o Convergència i 
Unió en aquest cas no pugui acceptar perquè vostès diuen que donaran suport al 
primer punt, i no donen suport al segon punt que és “Manifestar el rebuig al fet que 
qualsevol persona pugui ser jutjada per intentar aplicar la legislació internacional de 
crims contra la humanitat als crims del franquisme”, vostès no estan donant suport a 
això, jo crec que això és greu, és una opinió personal i fins i tot política però jo crec 
que això és molt greu que una força política com Convergència i Unió que governa 
aquí en majoria absoluta no doni suport a aquest acord jo crec que com a mínim ens 
ho hauríem de fer mirar. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Dos punts, pel 
nostre grup el més substancial d’aquesta moció és que aquest ajuntament pugui 
aprovar donar suport a la modificació de la Llei d’amnistia, per tant jo demanaria si es 
pogués votar separadament perquè com a mínim surti un acord en aquest aspecte 
d’aquest Ple que creiem que és important, i per altra sí que s’ha esmentat el 
posicionament del nostre company Eduard Pomar al respecte del Jutge Garzón i jo 
els hi llegiré tres línies que ens ha fet arribar sobre el seu posicionament respecte el 
Jutge Garzón. Ens diu: “El jutge que va ser responsable de la nostra detenció i tortura 
és avui víctima de la seva pròpia medicina, qui avui jutja al jutge Garzón forma part 
del mateix entramat jurídico-polític que ell i si se’n surt el jutge Garzón continuarà 
aplicant les lleis com sempre i probablement la incomunicació i la tortura continuarà 
formant part del seu decàleg i de la seva manera d’instruir”. Aquest és el 
posicionament i l’opinió de l’Eduard Pomar, el nostre company, sobre el jutge Garzón. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo no 
sé si vostès pensaven que aquesta discussió estaria al guió d’aquesta moció o no, jo 
la veritat és que pensava que discutiríem amb el Partit Popular, però segurament no li 
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cal fer cap intervenció en aquest sentit. Jo sí que li demanaria al Sr. Alcalde que ho 
prengui una mica en consideració perquè al final el que queden són els acords i jo 
entenc que el Jutge Garzón hi ha molts que no ens cau molt bé, a mi tampoc no 
gaire, però dóna la casualitat que aquest senyor va ser el qui va iniciar el 
procediment, podia haver estat un altre però va ser ell, és el que hi ha. Vostè diu que 
nosaltres estem traslladant a l’aspecte judicial allò que hauríem d’haver fet a l’aspecte 
polític, vostè ha citat molt bé el punt 1, jo crec que en el punt 1 traslladem clarament i 
suposo que a aquest sí que li donaran vostès suport a que es parli des del punt de 
vista polític al Parlament de Catalunya i també part del seu discurs i amb tot el 
respecte, jo crec que és una mica de flors i violes, i volia recordar-li Sr. Alcalde que 
vostè ha estat 8 anys diputat al Parlament de l’Estat, diputat al Congrés i nosaltres no 
hem tingut l’oportunitat de fer aquesta intervenció al Parlament i intentar que canviïn 
les lleis, no sé si vostè ho va fer, en tot cas si ho va fer estaria molt bé que ens 
passés les intervencions al respecte, i allò que avui diu d’aquesta manera tan forta ho 
hagués fet també en aquell període post-transició, en qualsevol cas jo crec que se’ns 
estan escapant determinades coses, el que hem de tirar endavant és allò que encara 
està sota terra i qualsevol altra consideració potser és que vostès no volen aparèixer 
al costat del Jutge Garzón, però és que aquest no és el tema, no ens enganyin, avui 
no estem parlant de Garzón, estem parlant de memòria històrica. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Aquesta moció no s’hagués presentat en aquest 
plenari si no hagués hagut dos grups d’extrema dreta que haguessin instat el 
processament d’aquest Jutge davant del Tribunal Suprem, oi que sí?, és evident, 
doncs aleshores per això el Tribunal Suprem s’ha pronunciat i aquí el que estem 
intentant fer és esmenar-li la plana al Tribunal Suprem. Estic segur -que no ho faré- 
que si li donés la paraula al Secretari General de l’Ajuntament de Sant Cugat -però no 
ho faré- ens diria que aquesta moció jurídicament no la podem aprovar, que hi ha 
apartats d’aquesta moció que jurídicament no es poden aprovar perquè li estem dient 
al Tribunal Suprem que ha fet malament la seva feina, i ara faré una consideració 
política, estem posant en el mateix sac a jutges, amb pedigrí democràtic òbviament, i 
al Sindicat Manos Límpias, però deixem això aquí. Nosaltres l’única cosa que estem 
plantejant és que fem les coses però les fem ben fetes, i per tant instem als polítics 
que són els qui han de modificar la Llei d’amnistia de l’any 77 que ho facin. Que no 
volem convertir aquest acte amb una manifestació explícita Sr. Calderón com vostès 
volen d’aquest jutge, doncs és obvi que no ho vulguem fer, ja li he dit que no ho 
volíem, vostès sí que volen, vostès ens diuen que tot això es planteja perquè hi ha un 
Jutge que està sent perseguit per perseguir els crims del franquisme, doncs bé, això 
és una afirmació que la fa vostè però que nosaltres no hi estem d’acord, aquest Jutge 
ha estat apartat del cas perquè se salta la Llei d’amnistia, per tant els hi dic que els 
polítics som els qui l’hem de modificar. 
 
 Sr. Villaseñor, ja entenc que em deu tenir vostè amb una gran consideració 
però dir que jo haig de modificar el que el Sr. Felipe González per exemple no va ser 
capaç de fer, si us plau no em posi a mi a la seva alçada; no vaig ser diputat 8 anys, 
ho vaig ser 13 anys. 
 
 En definitiva, votarem el punt primer que penso que és l’important de la moció i 
ens abstraurem del que porta causa en aquesta qüestió i els altres punts, òbviament 
el quart si volen el votem perquè és el que diu donar trasllat d’aquests acords als 
grups polítics de l’Ajuntament, però aquells altres que signifiquen un recolzament 
explícit a la persona d’aquest jutge el nostre grup no les votarà. O sigui que votarem 
el punt primer i si volen el punt quart que diu que donarem trasllat d’aquests acords 
als grups polítics, etc., etc. 
 
 Sr. Secretari, podem fer la votació separadament dels punts? 
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 . SECRETARI GENERAL: Efectivament es pot fer la votació separada dels 
punts però em queda el dubte a efectes d’acta si el preàmbul es vota també o no. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En el cas que el preàmbul s’hagués de votar 
nosaltres votaríem en contra del preàmbul, òbviament. 
 
 . SECRETARI GENERAL: Llavors cal entendre que a efectes d’acta es sotmet 
a votació el punt primer i el quart? 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Del punt primer, si volen el quart, i la resta 
separadament. 
 

TORN DE VOTACIÓ DELS PUNTS 1r i 4t 
 

Vots a favor:      22 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:    2 (PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Abstencions:        0 
 

TORN DE VOTACIÓ RESTA MOCIÓ 
 

Vots a favor:        7 (PSC i ICV-EUiA) 
Vots en contra:  15 (CiU, PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Abstencions:        2 (ERC) 
 

TEXT MOCIÓ APROVADA 
 
 2.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EPM AMB ESMENES DEL 
GRUP MUNICIPAL D’ERC DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ DELS CRIMS DEL FRANQUISME. 
 
 1r.- Traslladar als grups parlamentaris del Congrés de Diputats que facin les 
accions necessàries per tramitar una reforma parcial de la Llei d’amnistia de 1977 
que deixa en la impunitat els crims del franquisme. 
 
 2n.- Donar trasllat d’aquests acords als Grups Polítics de l’Ajuntament, a totes 
les forces polítiques catalanes amb representació parlamentària, al Govern de la 
Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, al Congrés i Senat 
espanyols, al CGPJ i a les associacions de jutges i fiscals de Catalunya i l’Estat. 
 

TORN D’EXPLICACIÓ DE VOT 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres no hem intervingut donat el cas que al sentir al Sr. Recoder ens hem 
quedat bocabadats i hem dit que ja ens anava bé el que estava dient, i tan sols 
després discrepàvem amb el primer apartat. El que també li volíem comentar és que 
quan hem passat a la votació dels punts 1r i 4t crec que el 4t s’havia d’haver votat a la 
vegada separat per una qüestió que sempre es comuniquen les mocions i s’aproven 
directament amb tots els acords. 
 
 Respecte al Sr. Villaseñor que ens ha comentat que esperava haver tingut de 
fer l’intercanvi de paraules amb nosaltres doncs aquesta vegada hem tingut un 
portaveu fantàstic en aquest sentit. 
 
 4.- MOCIÓ DELS GRUPS DE CiU, ERC, PSC I ICV-EUIA DE SUPORT A LA 
RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE LA RENOVACIÓ DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
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 Davant l’aprovació, el passat 29 d’abril, per part del Parlament de Catalunya, 
d’una resolució en defensa de la legitimitat de l’Estatut d’Autonomia.  
 
 Davant la petició expressa que el President de la Generalitat de Catalunya ha 
fet al municipalisme català de suport i adhesió a l’esmentada resolució.  
 
 Atès que l’Estatut porta aprovat i en desenvolupament quatre anys, i que les 
diferents administracions que representem el poble de Catalunya l’hem estat aplicant 
sense més dificultats que les de qualsevol nova llei.  
 
 Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya va ser aprovat pel Parlament de 
Catalunya, aprovat per les Corts Generals, i ratificat pel poble català.  
 
 Atès que l’aprovació de l’Estatut ha obert un procés de consolidació i 
reconeixement de les competències pròpies dels ens locals, i que aquest procés ha 
de portar necessàriament a l’aprovació d’una llei d’hisendes locals, molt necessària 
per al bon funcionament local.  
 
 Atès que el recurs d’inconstitucionalitat posa en perill tots aquests avenços, 
però sobretot posa en dubte el que el poble de Catalunya sobiranament ha decidit.  
 
 Atès que el Tribunal Constitucional ha intentat dictar sentència en diverses 
ocasions, i no ha obtingut el consens necessari.  
 
 Atès que mentre dura la deliberació del Tribunal Constitucional s’han produït 
diverses disfuncions que afecten la meitat dels magistrats que l’integren, i que 
posicionen aquest Tribunal en un situació de possible desgast i descrèdit. 
  
 Per tot això que hem exposat el Ple de l’Ajuntament adopta els següents: 
 
     ACORDS 
 
 1r.- Renovar el compromís del món local amb l’Estatut d’Autonomia, com una 
expressió més de lleialtat a les institucions de les que ens hem dotat com a societat, i 
de respecte profund a la voluntat del poble de Catalunya. 
 
 2n.- Adherir-nos a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 
29 d’abril de 2010.  
 
 3r.- Instar tots els ajuntaments que s’adhereixin a l’esmentada resolució del 
Parlament a través dels seus plens, juntes de govern local o juntes de portaveus.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: El 
grup de Convergència i Unió ha defensat des del primer moment la constitucionalitat 
de l’Estatut davant d’aquells que deien que s’havia de deixar treballar al Tribunal 
Constitucional, sense més i que no calia actuar. Convergència i Unió ha defensat 
arguments com els que va escriure a finals del 2007 el catedràtic de Dret 
Constitucional de la Universitat de Sevilla, el doctor Javier Pérez Royo, que com 
vostès poden imaginar no és ni sospitós de ser de Convergència i Unió ni per 
descomptat tampoc crec que sigui sospitós de ser catalanista. Deia el doctor Javier 
Pérez Royo que el control de constitucionalitat dels estatuts no té base constitucional, 
això ho deia el Sr. Javier Pérez Royo, i afegia que el Tribunal Constitucional no hauria 
de deixar-se arrossegar en un terreny que no pot ser el terreny de la jurisdicció 
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constitucional, la definició de l’estructura de l’Estat és l’àmbit de la política i no de la 
jurisdicció i si això s’oblida, deia el doctor Pérez Royo, el resultat és el rosari de 
l’Aurora en l’interior de l’òrgan jurisdiccional. Premonitori?, doncs sí, exactament 
premonitori, això estava escrit a finals del 2007. Celebrem doncs que alguns grups 
polítics hagin en aquest sentit, poc o molt, canviat d’opinió i hagin vingut a aquestes 
tesis. Del s’ha de deixar treballar al Tribunal Constitucional hem passat a la moció 
que aprovarem avui. 
 
 És evident que no tenim sentència, per tant estem exactament a on érem fa 
tres anys, comprendran doncs que des de Convergència i Unió veiem amb bons ulls 
aquesta moció. Per tant des de CiU volem subratllar la màxima legitimació de l’Estatut 
en tant que llei refrendada; si un dia ens fan escollir a la gent de Convergència entre 
una determinada interpretació de la Constitució i la democràcia expressada pel poble 
de Catalunya els ben asseguro que no dubtarem: la democràcia per damunt de tot. A 
més subratllar també la plena constitucionalitat de l’Estatut i la necessitat que es 
respecti i es compleixi i es faci complir, cosa que ara lamentablement no passa. 
 
 Són molts els exemples que els hi podria posar respecte els incompliments 
flagrants de l’Estatut durant aquests anys per part del Govern de Madrid però 
lamentablement també en alguns casos per part del Govern català; només cal llegir 
diversos dictamens del Consell de garanties estatutàries per poder comprovar el que 
els dic. El cas de la Llei de l’atenció a la dependència n’és un exemple ben penós, 
molt penós. Per cert, l’Estatut diu que abans del mes d’agost de 2008 s’havia de 
constituir el Consorci tributari i ara ja ni en parlem, el més calent és a l’aigüera. 
 
 Però bé, avui no és el dia per a fer balanç en aquest sentit, però és evident que 
si ens comprometem a fer complir l’Estatut això no ho podem perdre de vista. També 
volem denunciar que alguns no compleixen la Constitució espanyola, vostès saben 
que l’art. 159.3) de la Constitució espanyola obliga a renovar per terços cada tres 
anys els membres del Tribunal Constitucional, això ho diu directament la Constitució 
espanyola i en això ni el Partit Popular, ni el Partit Socialista a nivell espanyol 
compleixen la Constitució espanyola. Després ens hem de sentir a dir que tant la 
defensen però en aquest punt és evident que no la compleixen, per tant que ningú 
s’equivoqui, la no renovació és responsabilitat compartida del Partit Popular i del 
Partit Socialista Obrer Espanyol. 
 
 Finalment i en coherència amb el que es comentava de la doctrina el doctor 
Pérez Royo i vist el lamentable i esperpèntic espectacle del Tribunal Constitucional, 
cal que aconseguim per una via o altra que el Tribunal Constitucional es declari 
incompetent, alguns s’escandalitzen davant d’aquesta petició, s’escandalitzen 
tremendament, paradoxalment són els mateixos que han fet del Tribunal 
Constitucional el Tribunal més partidista i instrumentalitzat d’Europa. 
 
 Els senyors de Madrid ens diran que aquesta moció xoca amb el marc legal 
vigent a l’Estat espanyol, nosaltres els hi hem de contestar que són les lleis les que 
estan al servei de la democràcia i no la democràcia al servei de les lleis. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En aquests 
temps convulsos i grisos que ens toca viure, en que la diversitat de valors i projectes 
és una riquesa del nostre temps però també en el que la política es percep més com 
a problema que com a solució, en que tots els lideratges són percebuts com a 
temporals i en que tan important és l’anècdota com el fonamental ... En aquests 
temps hi ha qui interessadament vol menystenir la veu d’un poble per interessos 
partidistes i no se n’adona de que la convivència i l’entesa estan en joc. En aquests 
temps hi ha qui fa anys que no entén la pluralitat d’Espanya i la desprecia.  
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 En aquests temps hi ha per sort coses que val la pena defensar com a catalans 
i com a demòcrates i per això subscrivim la moció principalment per dues raons: 
 
 Primera, per expressar amb rotunditat que en democràcia no hi ha res de més 
important que la decisió lliure i democràtica d’un poble, expressat en referèndum i en 
el vot a les seves institucions. Aquesta és la base d’un Estat de dret i fem molt bé des 
del nostre ajuntament de sumar la nostra veu amb la del Parlament de Catalunya i del 
President de la Generalitat per exigir la renovació del Tribunal Constitucional. 
Nosaltres expressem sense embuts que una de les principals institucions de la 
democràcia està en entredit per dictar una sentència important i advertim de la crisi 
de confiança que es pot generar. El PSC com a partit polític lluitarà i defensarà fins a 
l’extrem les nostres decisions a les institucions i la voluntat del poble català. 
 
 Segona, per expressar unitat i una voluntat positiva d’entesa entre les forces 
polítiques d’aquest consistori al costat del Parlament i del President de la Generalitat. 
El catalanisme sempre ha estat divers però capaç d’unir voluntats. La història del 
nostre poble està marcada per adversitats que hem sabut superar de forma 
col·lectiva quan de forma intel·ligent i sàvia hem sabut construir el país entre tots. El 
catalanisme entès com a punt de trobada, com a espai en que hi caben tots els 
catalans amb independència del seu origen, com a projecte en el que els valors de la 
justícia social i la llibertat són fonamentals, com a voluntat d’un poble que estima la 
seva història, la seva llengua i vol continuar tenint com ha tingut un paper en el món. 
El catalanisme és un projecte de poble no d’un partit però el catalanisme és 
construeix des de la pluralitat d’opcions. 
 
 Per aquesta raó com a catalanistes, com a demòcrates, com a persones de 
diàleg, el PSC dóna suport a aquesta moció, i advertim a aquells que volen posar al 
mateix nivell el Sr. Zapatero que el Sr. Rajoy, que el Sr. Zapatero va votar l’Estatut a 
les Corts i això l’obliga. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: El que és 
evident és que el catalanisme -i lligo amb la intervenció del Sr. Gausa- és plural, 
transversal i divers perquè entre la intervenció del Sr. Puigneró, la intervenció del 
Salvador Gausa, probablement la intervenció del company Raül Grangé i la meva 
seran quatre intervencions crec que diferents i bastant plurals i diverses. En qualsevol 
cas, jo no tenia previst intervenir perquè jo creia que el text de la moció era prou 
evident i prou concís i prou clar com per haver d’intervenir tots els grups proposants a 
dir la seva. En qualsevol cas des d’Iniciativa i Esquerra Unida nosaltres tenim clares 
tres coses, en primer lloc que el hem de fer és renovar el Tribunal Constitucional, és 
una qüestió ja de justícia i de fer funcionar les institucions com han de funcionar 
perquè a dia d’avui el Tribunal Constitucional és una anomalia democràtica que 
estigui funcionant com funciona; en segon lloc que fins que el Tribunal Constitucional 
no es renovi nosaltres el que hem de fer és anar a desenvolupar l’Estatut i anar 
assumint les competències que ens toqui en cada moment i, en tercer lloc, li hem de 
demanar al Partit Popular que d’una vegada per totes retiri el seu recurs 
d’inconstitucionalitat, que retiri aquest recurs perquè al final ells han estat els màxims 
responsables d’aquesta situació; això en primer lloc, però no només el recurs sinó tot 
el discurs que va adjunt com allò del correu electrònic i l’adjunt, doncs tot l’adjunt de 
discursos, rodes de premsa, dimes i diretes que hi ha a la resta d’Espanya respecte 
Catalunya. Crec que és el moment de desenvolupar l’Estatut, de seguir treballant i 
que el Tribunal Constitucional el que ha de fer és renovar-se. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Nosaltres, des 
d’Esquerra Republicana, som conscients que la nostra ciutadania ens demana unitat 
per defensar allò que votar i per part nostra no quedarà, nosaltres estem disposats a 
que hi hagi una imatge d’unitat però permeti’m que els hi digui que no podem 
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enganyar a la gent, si algú es pensa que renovant el Tribunal Constitucional la 
situació de l’Estatut quedarà resolta és que o és un il·lús o és que vol enganyar a 
algú. Algú es pensa que bescanviat dos o tres jutges per d’altres de cop i volta 
l’Estatut el trobaran constitucional?, algú és creu això? Per què no es va al problema 
fonamental que tenim sobre la taula que és: com és que en un país que s’anomena 
democràtic sis jutges, o set o vuit poden modificar el resultat d’un referèndum?, de 
dos cambres i d’un referèndum?, com és que en un país es permet això? Saben 
vostès que dels primers jutges, la primera composició del Tribunal Constitucional que 
va començar a revisar l’Estatut hi havia tres jutges que havien jurat los “principios 
generales del movimiento”?, ho saben vostès això?, s’imaginen com s’han de mirar 
aquests jutges, quina legitimitat tenen aquests jutges per mirar un text que ha sortit 
legalitzat de dos cambres i a més ha sortit legalitzat per un referèndum? 
 
 Per part de nosaltres el problema és que la via autonomista està absolutament 
morta, i qui digui el contrari és que hi té interessos. Nosaltres creiem absolutament 
impossible ja fer més pedagogia, se’ns ha acabat ja el marge de pedagogia. Deia el 
Sr. Puigneró que “celebrem que alguns hagin canviat d’opinió i ara defensin l’Estatut”, 
el que succeeix és que al menys des d’Esquerra Republicana el que el poble català 
és subjecte de sobirania ens ho creiem i molt, per tant si el poble de Catalunya 
aprova un Estatut, aquell Estatut passa a ser nostre i nosaltres el passem a defensar, 
i el catalanisme com deien els altres portantveus ha de ser plural, plural sí, però útil, 
de què serveix aquest catalanisme que contínuament va a demanar almoina a 
Madrid?, de què ens ha servit fins ara?, de res, en aquests moments no l’Estatut 
actual, no l’Estatut del 30 de setembre que és el que va votar el nostre Parlament sinó 
pràcticament l’Estatut de 1979 s’està posant en dubte, entre elles qüestions 
fonamentals com la immersió lingüística, i ja sabran els partits minoritaris a què estem 
jugant. Aquest mateix diumenge el diari Avui publicava en portada una reflexió del 
President Pujol, la portada segur que tots vostès la recorden, deia: “Ja no podem 
esperar res d’Espanya”, benvinguts, nosaltres fa molts anys que diem això, esperem 
que ara que ho diu el President Pujol sobretot tots el regidors i companys 
compatriotes de Convergència i Unió que en la intimitat tots són molt 
independentistes surtin ja de l’armari i iniciem tots la via, per fi, de posar aquest país 
al lloc que li pertoca, i no estem parlant d’identitat, estem parlant de donar servei als 
nostres conciutadans, estem parlant de les escoles, estem parlant dels hospitals, 
estem parlant de finançament, la setmana passada sortia una notícia en un diari en 
que deia que Aena havia realitzat contractes amb 23 línies aèries amb la condició de 
que no operessin des del Prat, companyies aèries que operen en vols 
intercontinentals, això és un perjudici per la nostra empresa, pels nostres treballadors, 
això genera atur, i això és el que ens comporta la relació amb Espanya, el futur, i amb 
això m’adreço molt especialment als companys de Convergència i Unió, passa molt 
més per les dinàmiques encetades el 13 de desembre on aquí a Sant Cugat van 
haver-hi exactament 14.002 ciutadans que van votar a favor de la independència més 
que els 13.424 que fonamenten una legítima majoria absoluta en aquest ajuntament, 
imagini’s per a on van les forces d’aquest país, per tant nosaltres el que convidem és 
a iniciar tots una reflexió i dinàmiques que ens condueixin a afavorir el benestar del 
nostre poble i el nostre poble està per decidir lliurement. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Quan 
he començat a sentir totes les intervencions de tots vostès nosaltres considerem que 
és molt legítim que el Tribunal Constitucional sigui qui hagi de dictar sentència i en 
aquest sentit els hi recordo que han estat vostès els qui han estat aturant segons 
quines qüestions. El Tribunal Constitucional està totalment legitimat per emetre 
qualsevol tipus de veredicte i això no ho dic jo tan sols, això ho ha dit el Sr. Rodríguez 
Zapatero que em sembla recordar que és el Secretari General del partit de vostès, del 
Partit Socialista, perquè són PSC-PSOE, per altra banda tant PSC, com Iniciativa, 
com Esquerra i la resta ens demanen que retirem el recurs de constitucionalitat. 
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Perdonin però vostès des de l’any 2003 fins l’actualitat és una mica com “sepulcros 
blanqueados”, han presentat el tripartit 25 recursos i 35 conflictes de competències 
en el Tribunal Constitucional i l’últim fa 15 dies sobre el Decret de fons de 
reestructuració i ordenació bancària, això per una banda, aleshores dius: el Tribunal 
Constitucional serveix per alguna cosa o només serveix per quan jo presento les 
coses?, per altra banda nosaltres acatarem el que digui el Tribunal Constitucional, 
només faltaria!, però també els hi recordo senyors del Partit Socialista que el Sr. 
Múgica que és del Partit Socialista va presentar recurs d’inconstitucionalitat, també de 
l’Estatut de Catalunya, alguna cosa ha de dir el Defensor del Pueblo a nivell 
d’Espanya, i per altra banda també el Sr. Antich que és el President de la Comunitat 
Autònoma de l’Aragó. 
 
 Després les renovacions del Tribunal Constitucional per què no s’han fet?, els 
hi recordo que la pròrroga de la Presidenta del Tribunal Constitucional va ser 
aprovada per Iniciativa, Partit Socialista, Esquerra Republicana i Convergència i Unió 
en la Comissió em sembla recordar, si no em falla la memòria, de constitucional del 
Congrés dels Diputats l’any 2007. Després per altra banda, les renovacions, per què 
no s’han renovat?, els hi recordo que aquesta renovació ha quedat aturada no pas 
pel Partit Popular que va presentar els seus candidats sinó que està aturada en el 
Senat perquè el Partit Socialista no compleix els acords previs que s’arriben sempre. 
 
 Per tant des del Partit Popular esperem que el Tribunal Constitucional dicti la 
sentència que ha de dictar i acatarem la mateixa, només faltaria!, el que no fem és 
posar-nos, crec jo, a demanar coses i el que hem de fer en aquest sentit és 
preocupar-nos de veritat de veritables polítiques que interessen avui en dia als 
catalans i l’únic que els hi dic és que el Partit Popular acatarà la sentència, només 
faltaria! quan el Tribunal Constitucional dicti sentència, esperem i desitgem que sigui 
el més ràpid possible. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:     22 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:   2 (PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Abstencions:       0 
 
 6.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER DIGNIFICAR L’ESPAI 
DEDICAT ALS GRUPS MUNICIPALS A LA REVISTA MUNICIPAL SANT CUGAT 
AVUI. 
 
 La Llei de règim local defineix les funcions de les publicacions municipals en el 
seu article 139: “Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia 
sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida social. Les 
formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin 
en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització no poden en cap cas disminuir les 
facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius”. 
 
 Atès que des de fa uns anys l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès edita Sant 
Cugat Avui, revista d’informació municipal que es distribueix a tota la ciutadania. 
 
 Atès que aquesta publicació es finança amb els diners de tots els ciutadans de 
Sant Cugat del Vallès. 
 
 Atès que el Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública 
subscrit per la UAB i el Col·legi de periodistes recomana, entre d’altres, que els 
mitjans locals de titularitat pública: 
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1) Han d’informar d’una manera veraç, plural i transparent. 
2) Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica. 
3) Han d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat. 
 
 Atès que des d’un començament l’espai dedicat a l’opinió dels grups polítics 
amb representació al consistori és residual i que l’article que es publica es fa sense 
títol i sense identificar amb una fotografia l’autor del mateix. 
 
 Atès que d’altres poblacions del nostre entorn (per exemple Cornellà, Rubí, 
Terrassa, Cerdanyola, Hospitalet o Barcelona) donen un espai més adient en les 
seves publicacions per als diferents grups polítics municipals.  
 
 Atès que la població de Sant Cugat mostra un gran desconeixement de les 
propostes de la majoria de grups polítics del consistori. 
 
 Atès que a cap mitjà de comunicació escrit es publica un article sense títol. 
 
 Atès que una millora en l’espai d’opinió no suposaria cap despesa 
extraordinària pels pressupostos municipals. 
 
 El Ple Acorda: 
 
 1.- La creació d’un grup de treball format per un representant de cada grup 
polític municipal, el Regidor de Innovació i Comunicació i els tècnics de l’ajuntament 
que es considerin necessaris. 
 
 2.- Que en el marc d’aquest grup de treball es proposi en 30 dies la nova 
disposició i nou format dels articles dels grups polítics i aquesta proposa s’aprovi en 
Junta de portaveus. 
 
 3.- En qualsevol cas s’inclourà en el proper número una fotografia de l’autor de 
l’article i un titular juntament amb l’article del partit corresponent. 
 
 4.- La creació del consell editorial del butlletí municipal de l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès en aquest mandat seguint els següents criteris: 
 
- Nomenar a instància dels grups municipals amb presència al consistori un 

representant de reconegut prestigi professional en l’àmbit de la comunicació  o el 
periodisme i amb una vinculació de veïnatge amb la nostra ciutat. 

 
- Nomenar per part de l’equip de govern de la ciutat tres tècnics municipals 

especialistes en l’àmbit de comunicació o bé amb una visió amplia sobre l’acció de 
govern. 

 
 5.- Els següents acords es comunicaran als mitjans de comunicació de Sant 
Cugat.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Darrera 
d’aquesta moció per dignificar l’espai dedicat als grups municipals en el butlletí 
municipal Sant Cugat Avui hi ha tres coses molt senzilles: que els articles dels 
representants dels grups polítics tinguin una foto de qui l’escriu, l’article tingui un títol i 
que tingui una adreça de correu electrònic. Sembla d’absoluta pura lògica i per tant 
sembla que un Ple municipal no hauria de discutir d’aquestes coses, de fet nosaltres 
a la Junta de Portaveus així ho vam proposar si aquestes condicions es mantenien o 
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s’acceptaven per part de Convergència i Unió. Després de 10 anys de “Sant Cugat 
Avui” sembla ser que aquestes condicions que inicialment havíem entès, al menys el 
meu grup i em sembla que la resta dels grups de l’oposició que en Junta de 
Portaveus estaven disposats a parlar-ne, sembla ser que darrerament, a última hora, 
sigui pel que sigui, no hi ha hagut ni un cop sobtat de pluralitat ni res de res i per tant 
es deneguen. Convergència i Unió ha negat com dic reiteradament aquestes 
peticions que semblen de pura lògica i de pur sentit comú i és que hi hagi una 
fotografia de les persones que fan l’article, que aquestes el signin i que l’article tingui 
un títol.  
 
 Encara recordo quan al començament del Sant Cugat Avui, i segur que la Sra. 
Subirà se’n recordarà, rebíem periòdicament una trucada en que se’ns deia el tema 
sobre el que havíem d’escriure i com el Sr. Menéndez, article rere article no els feia 
cas fins que al final, més per cansament que per altra cosa, vam aconseguir escriure 
del que ens passava pels nassos i escriure sobre el que volíem i no sobre el que ens 
deien. Mirat en perspectiva i en l’època d’internet això realment sembla una mica que 
fa riure. 
 
 La realitat és que els ajuntaments de la nostra grandària i  governats per 
socialistes amb d’altres forces com per exemple els de Rubí, el de Sabadell, el de 
Cornellà, el de Cerdanyola, que ho havia estat també per Iniciativa, el de l’Hospitalet 
o el de Terrassa, actualment -i ho poden comprovar aquí- dediquen les seves planes 
als grups de l’oposició això que els hi dic, un títol, una fotografia i una adreça de 
correu electrònic a la qual les persones o ciutadans s’hi poden dirigir. 
 
 Estem parlant d’això, Convergència i Unió intentarà avui que aparegui que ens 
barallem per una foto, ja els ho adverteixo, i els asseguro que res de més mal 
intencionat. Estem parlant d’un Butlletí que és de tot el Consistori i no de l’equip de 
govern, i això és molt important, sumament important, perquè aquest matí en una 
conversa amb el regidor Sr. Puigneró crec que és molt important de dir que el Butlletí 
és de tot el Consistori i no un òrgan d’informació de l’equip de govern a la ciutadania 
perquè el paguem entre tots i tots ens en sentim responsables i tenim tot el dret els 
grups de l’oposició a mostrar la nostra visió sobre la ciutat. 
 
 Segon, no estem parlant d’una foto, i res de més malintencionat perquè estem 
parlant de transparència, perquè es vol amagar la nostra visió sobre la ciutat?, al 
servei de qui està el Butlletí?, per què ens volen amagar?, per què ens volen posar 
opacs? 
 
 Un últim argument, en aquesta ciutat en que el 70 o el 80% hi havia una 
enquesta publicada pel Diari de Sant Cugat que es va fer pública abans de les 
eleccions en que es veia clarament que entre el 70 i el 80% dels nostres 
conciutadans desconeixien els polítics que els representen, això encara ens sembla 
més necessari, no únic, però sí necessari, sí que contribueix a que els polítics locals 
siguem més coneguts i per tant les persones se’ns puguin adreçar amb més facilitat.  
 
 En fi, vostès ens diran el per què no ho volen, aquesta cosa que fa i no és la 
primera vegada que arriben aquí, fa aproximadament 12 anys que es repeteix, i 12 
anys que ho neguen i per tant els hi preguntem al servei de qui i al servei de què està 
aquest butlletí. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: No 
m’estendré més de tot el que ha dit el Sr. Gausa perquè crec que després de més de 
10 anys del Sant Cugat Avui crec que ja és hora i a més a més en la Junta de 
Portaveus es va fer palès amb tota la documentació que va aportar, valgui la 
redundància el Sr. Gausa, explicant i demostrant que en la resta de municipis de 
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rodalies i així com d’altres més llunyans, els grups de l’oposició tenen exactament un 
espai destacat i no d’aquesta manera de 14 línies com tenim a Sant Cugat, crec que 
no és de rebut que per part de l’equip de govern es tanquin en aquest sentit perquè 
avui estan governant vostès però qui sap què passarà el dia de demà, pensin que 
després acabaran tenint el que han llaurat i acabaran no tenint una revista municipal 
pagada per tots els contribuents i quedaran reduïts tan sols a quatre línies de la 
revista. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Per part 
d’Esquerra Republicana pràcticament demanar disculpes a la ciutadania perquè un 
tema com aquest arribi a Ple, que haguem d’estar aquí discutint sobre com es fa la 
revista municipal pensem que francament no és de rebut. Així com altres vegades 
nosaltres hem criticat cert enrrocament a vegades negociador del Partit Socialista, 
aquesta vegada sóc testimoni de l’absoluta flexibilitat que hi ha hagut per tal que 
aquesta moció no arribés a Ple, no ho haguéssim d’estar discutint aquí i poguéssim 
tenir un Butlletí municipal que doni més servei a la ciutadania. No m’estendré més 
amb els raonaments de la resta de portaveus que comparteixo absolutament, però si 
voldria dir que les modernes democràcies, les modernes ciutats europees, 
pràcticament la totalitat de càrrecs públics són coneguts per la ciutadania perquè es 
procura que es coneguin, per què?, doncs perquè és molt bo i és molt sa que 
-sobretot en ciutats mitjanes com aquesta- la gent et pugui conèixer i et pugui aturar 
pel carrer i, en la majoria dels casos, queixar-se i d’altres pocs, felicitar-te, i això és 
bo, i això també és un exercici que la ciutadania té tot el dret a conèixer els seus 
representants i poder-los-hi dir quatre coses. La revista, el mitjà de comunicació que 
arriba a totes les llars de la nostra ciutat és la revista Sant Cugat Avui, per tant 
pensem que no és tan greu ni tan problema que es pugui visualitzar d’alguna manera, 
no entenem des del nostre grup, ja és el segon Ple seguit que tenim problemes amb 
el tema de comunicació, volem recordar que en el Ple passat es va proposar des de 
no recordo quin grup, des del Partit Socialista, fer un catàleg de serveis, descomptes, 
al que tenen dret i accés tota la ciutadania, cosa que repeteixo perquè ja ho vaig dir 
en el seu moment, si jo estigués al govern seria el primer interessat en que tothom en 
entrar en aquest ajuntament tingués un catàleg de descomptes i serveis, i es van 
negar també a publicar-lo. Avui ens tornem a trobar una altra vegada amb un 
problema de comunicació, francament no entenem perquè succeeix això i sí que els 
hi demanaríem una reflexió sobre aquests dos assumptes i que hi hagués una 
rectificació al més aviat possible, 
  
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo 
pensava que aquest tema tampoc arribaria a Ple. Ja s’ha dit de tot, no cal insistir-hi 
més però jo el que sí vull posar de manifest en aquest cas és la manca de cintura 
política en aquest cas del responsable polític de l’àrea de Comunicació del govern de 
Convergència i Unió, del Sr. Puigneró. No costava res tampoc com a mínim haver 
creat un grup de treball que estudiés aquest tema. Jo crec que estem demanant la 
dignificació d’aquell espai, és que aquell espai són 5 logos amb un “mazacote” de text 
que allò no s’ho llegeix ningú, sense títol i sense res, és evident, no hi ha res més a 
dir, o sigui que estudiem bé com redefinim aquell espai i com el dignifiquem perquè 
t’agafen ganes de qualsevol cosa menys de llegir allò. 
 
 . REGIDOR SR. PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU 
(RESPOSTA): Responent als proposants de la moció, en primer lloc els hi voldria dir 
que aquest regidor els hi torna a demanar un cop més que les mocions, si poden, les 
presentin a la Comissió Informativa, sobretot mocions d’aquest tipus que són 
atemporals, jo entenc que una moció d’urgència vagi directament a la Junta de 
Portaveus i per tant es debati a la Junta de Portaveus però crec que seria de 
consideració que a la Comissió Informativa que és allà a on jo assisteixo i per tant a 
on debatem tots aquells assumptes relacionats en aquest cas amb la comunicació, 
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doncs em portin aquelles mocions que facin referència al meu àmbit, cosa que no fan 
i no han fet mai, al menys en el cas del Partit Socialista no recordo que ho hagi fet. 
 
 Això és el primer que els hi diria i també que nosaltres tenim, i això ho hem 
parlat moltes vegades, diferents concepcions de com ha de ser un butlletí municipal. 
Aquest és el Butlletí de l’Ajuntament de Sant Cugat, intentem que sigui un butlletí 
neutre, informatiu, que informi de les activitats de l’ajuntament. Aquest és el Butlletí 
que fa l’Ajuntament de Barcelona, per posar un exemple, després podríem anar 
passant les planes i veuríem que en cada plana del Butlletí de l’Ajuntament de 
Barcelona hi ha alguna cara, alguna foto del polític de torn, en aquest cas de l’alcalde 
o del tinent d’alcalde d’Iniciativa que són els qui governen, en cada plana, i en l’única 
plana que no hi ha informació sobre ... ens hi trobem al ministre Blanco. Aquest és un 
model que nosaltres no subscrivim. Si vostès agafen el Sant Cugat Avui veuran que 
no hi ha ni una sola foto de polítics, és un butlletí informatiu, per informar dels serveis 
municipals, no és un butlletí de propaganda política de sortir cadascú amb la seva 
foto, això no ho trobaran; puntualment potser hi ha la foto de l’alcalde en l’editorial 
però no hi ha res més, però l’alcalde és el màxim representant de l’ajuntament i és 
l’única que foto que surt i en petit a la primera plana firmant una editorial, però no hi 
ha cap més foto, no en trobaran cap més, no volem un butlletí polititzat, el que volem 
és un butlletí que informi, que informi dels serveis, que informi de les beques, que 
informi de tot allò que té a veure amb la ciutat i amb l’ajuntament. Per tant jo entenc 
que vostès vulguin que hi posem les seves fotos però és que aquest no és el nostre 
model. És cert també que en el Butlletí de l’Ajuntament de Barcelona com en els que 
vostè ha mencionat, és cert que al final, a l’última plana, també hi surten les fotos dels 
representants dels grups municipals, és cert, però és que forma part ja d’aquest 
model, d’aquest concepte de revista. Nosaltres no apostem per aquest model, i com 
que no hi apostem jo sí que em vaig oferir a parlar de dignificació, de dignificar 
aquesta última plana dels grups municipals, i avui mateix n’he parlat amb el Sr. 
Gausa i li he ofert, la idea de l’e-mail ha estat meva no ha estat d’ell, no surt a la 
moció, li he dit això d’introduir el e-mail per tal que la gent pugui contactar amb ells, 
posem un títol, parlem-ne, però aquest model de voler posar fotos de polítics no és el 
nostre model. Nosaltres dignificar sí, polititzar no. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En primer 
lloc dir-li al Sr. Puigneró que crec que els arguments que vostè utilitza són molt 
fluixos. Li he dit aquest matí i li torno a repetir ara aquí. Dir que no l’hem passat per 
una Comissió Informativa quan fa 12 anys que aquest tema està sobre la taula i que 
s’ha presentat com a mínim en quatre ocasions el butlletí és una pura formalitat. 
Vostè pot estar assabentat d’aquells assumptes que l’interessen o no, i li recordo que 
vostè va ser cap de Gabinet i que per tant hauria d’estar al cas d’aquestes demandes 
dels grups de l’oposició en favor com torno a dir de la pluralitat d’un òrgan que és de 
tothom i sobre el qual m’agradaria que vostè es posicionés perquè aquest matí m’ha 
dit el contrari, ja que vostè utilitza les nostres converses també les utilitzo jo, vostè 
m’ha dit exactament que era un òrgan de difusió de l’equip de govern, i jo li he dit que 
aquest era un òrgan de tot el Consistori i com a tal ha de ser tractat. És un òrgan de 
comunicació de tot el Consistori i ha de tenir tota la pluralitat que hi ha en el 
Consistori, amb una imatge digna i amb una capacitat de que sigui agradable als 
ciutadans. 
 
 En segon lloc, jo no sé quin és el seu model, el que sí que sé és el que vostès 
fan. En molts d’aquests butlletins que jo li he ensenyat, el de Terrassa, de l’Hospitalet, 
el de Cerdanyola, el de Cornellà, el de Sabadell o el de Rubí, en alguns d’aquests jo 
no he vist mai una entrevista a l’alcalde, cosa que en el nostre sí que ha existit, i 
perdoni que li digui però vostè i la Sra. Conesa com a mínim en una ocasió que jo 
tingui detectat han sortit en el Butlletí. 
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 . REGIDOR SR. PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU 
(RESPOSTA): Ja li he explicat que aquest model a nosaltres no ens satisfà i per tant 
no apostem per aquest model que és el que vostès defensen i aquí tenim una 
discrepància, crec que és normal, els partits a vegades discrepem en les nostres 
polítiques i en aquest cas ja li dic que aquest és un òrgan informatiu de l’ajuntament, 
és així, informa sobre tot allò que fa l’ajuntament, ni més ni menys, com fa també el 
“Viu l’estiu”, o fa el web municipal, per què no ens demanen també que posem 
fotografies de tots els representants polítics en el “Viu l’estiu”?, també ho podrien 
demanar, també és un òrgan informatiu de l’ajuntament. Jo crec que al final el que 
hem de mirar és de tenir una revista de qualitat, que informi sobre allò que interessa a 
la gent, per tant en aquest sentit crec que la nostra filosofia és la que ja he explicat. 
Dir també que em sorprèn les postures del Partit Popular i d’Esquerra Republicana en 
aquesta matèria perquè és clar, quan ells estaven al govern aquesta moció, molt 
semblant, pràcticament idèntica, es va votar també i quan ells estaven al govern van 
votar el mateix que avui vota Convergència i Unió, per tant es veu que això va en 
funció de si governes o si estàs a l’oposició, i m’agradaria que aquesta coherència 
també la tinguessin altres partits com la tenim Convergència i Unió que sempre hem 
estat en el mateix posicionament respecte a un model comunicatiu. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR (PER 
AL·LUSIONS): Sr. Puigneró m’ha agradat que hagi fet aquesta menció del Partit 
Popular quan estàvem en l’equip de govern perquè també li recordaré una altra cosa 
que espero que vostès portin a terme, es va aprovar una moció -i vostès van votar a 
favor- en que es faria com si fos la Fira d’abril de totes les entitats a nivell de 
Catalunya aquí a Sant Cugat del Vallès quan era tinent d’alcalde la Sra. Ponsa, i 
vostès no han donat compliment a aquesta moció de quan nosaltres estàvem en 
l’equip de govern, per tant els hi reitero si us plau que es posin les piles i comencin a 
treballar en aquest sentit. 
 
 Per altra banda a part d’aquesta moció que els hi recordo també els hi vull 
recordar que vam començar a fer el que era el Butlletí i era una cosa molt incipient i li 
recordo que es va trigar bastant en endegar, potser llavors vostè era molt jove i no 
estava per aquestes qüestions que deuria estar quasi bé a les Joventuts, a Noves 
Generacions no el teníem gràcies a Déu, encara que hagués estat benvingut perquè 
és molt nacionalista, ho dic en aquest sentit tan sols, però hagués estat benvingut. 
Però li recordo Sr. Puigneró que és quan es va començar a iniciar els primers 
números del Butlletí. Gràcies per haver fet aquesta referència al Partit Popular i els hi 
recordarem en el proper Ple que es tirin endavant els acords que es van prendre per 
part de Convergència i Unió i que no els hem tirat mai endavant. 
 
 (En aquests moments, essent les 20,14 hores, s’incorpora a la sessió el 
tinent d’alcalde Sr. Recasens). 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC (PER 
AL·LUSIONS): Sr. Puigneró, no és que nosaltres diguem unes coses quan estem a 
l’oposició i unes altres quan estem al govern, és que hi ha gent i partits que 
evolucionen, n’hi ha d’altres que estan sempre en el mateix lloc i aquesta és la 
diferència. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Puigneró li prego molta brevetat, i si pot ser 
no reobri el torn. 
 
 . REGIDOR SR. PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU 
(RESPOSTA): Jo estava disposat a parlar, he ofert dignificar aquest espai, de fet el 
tema del e-mail ha estat idea meva i introduir uns altres elements dins d’aquesta 
pàgina polititzada però els proposants de la moció no han volgut i a més a més com 
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he explicat abans tampoc s’ha portat a la comissió on es treballen aquestes mocions 
o sigui que voluntat per part del govern de pactar aquesta moció hi era però jo entenc 
que no s’ha volgut o no s’ha cregut convenient i al final l’únic important sembla ser pel 
Partit Socialista i no sé si pels altres grups era la foto, era que sortís la seva foto. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PER 
AL·LUSIONS): Felicitar al Sr. Puigneró perquè ha reobert el torn de nou, pot felicitar-
lo vostè també Sr. Alcalde. Per cert, nosaltres tornem a dir-ho, nosaltres no estem 
parlant d’una foto, estem parlant d’un butlletí que és de tots, estem parlant de 
transparència i això és important perquè dins de poc haurem de parlar un dia de 
transparència, això és tota una advertència de com vostès entenen la transparència 
en aquest ajuntament. 
 
 D’altra banda dir-li que no és una foto, és una foto, és un títol, i és un e-mail, i 
això són les condicions mínimes per relacionar-se amb la ciutadania, admeti vostè 
això que és tan senzill i que fan com a mínim 9 ajuntaments de la nostra grandària 
que vostè nega, és molt senzill, tan senzill que no hauria d’haver arribat a Ple si vostè 
no fos tan tossut i tan cabut. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:     11 (PSC, ICV-EUiA, PP, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra: 14 (CiU) 
Abstencions:       0  
 
 7.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC-CpC, ERC i ICV-EUiA PER 
COMMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL CONTRA L’HOMOFÒBIA, LA 
LESBOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA. 
 
 El treball per a una eliminació efectiva de qualsevol discriminació per raó de 
gènere i orientació sexual a la nostra societat, ha comptat amb avenços essencials 
tant a nivell internacional com a nivell local al llarg dels darrers anys.  
 
 L’any 1979, Amnistia Internacional va incloure la repressió cap al col·lectiu 
homosexual a la sèrie d'accions que violen els drets i les llibertats fonamentals. 
 
 El 1981, el Consell d’Europa va presentar i exposar públicament un Informe 
sobre la discriminació envers les persones homosexuals, acompanyat d’un projecte 
de recomanació i d’un projecte de Resolució, que foren aprovades el dia 1 d’octubre 
del mateix any.  
 
 El 17 de maig de 1990, l’Assemblea General de l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS), va suprimir de la seva llista de malalties mentals l’homosexualitat que, 
fins llavors, era víctima de prejudicis històrics. No obstant això, la transsexualitat 
encara avui forma part dels manuals de psiquiatria CIE-10 i DSM-IV, on es defineix 
com a “transtorn de la identitat sexual”.  
 
 El vigent Tractat de Lisboa de la Unió Europea, la Constitució Espanyola i el 
nostre Estatut, recolzen els drets de les persones homosexuals, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals.  
 
 Des d’aquesta darrera data, el col·lectiu de Lesbianes, Gais, Bisexuals i 
Transsexuals (LGBT), reconeix el 17 de maig com a símbol de l’eliminació de 
l’homofòbia i reivindica que l’Alt Comissionat i la Comissió de Drets Humans de les 
Nacions Unides l’assenyalin com a Dia internacional contra l’Homofòbia, la 
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Lesbofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia, per tal de denunciar, reflexionar i actuar contra 
aquesta discriminació. 
  
 El 23 d’octubre de 1979, una cinquantena de municipis varen reconèixer la 
tasca del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) en l’àmbit cultural i en favor 
de la total integració de les persones que, per diverses causes, es trobaven 
marginades de la societat.  
 
 Malgrat els diferents avenços legislatius que s’han produït en els darrers anys a 
Catalunya i a l’Estat Espanyol en la línia del reconeixement dels drets del col·lectiu  
 
 LGBT, la realitat social encara arrossega molts prejudicis que tenen efectes 
molt negatius especialment sobre els i les adolescents lesbianes, gais, bisexuals i 
transsexuals que sovint pateixen discriminacions i menyspreu. 
 
 Les administracions públiques i, en aquest cas, l’administració municipal com a 
ens públic de referència a nivell local, han d’assumir una major responsabilitat pel que 
fa a la pedagogia i la sensibilització cap a les llibertats afectivo-sexuals de tots els 
ciutadans i ciutadanes. És voluntat d’aquest Consistori fomentar la igualtat 
d’oportunitats i contribuir a eliminar qualsevol discriminació per raó de gènere i 
orientació sexual, així com treballar amb el recolzament de la normativa vigent per tal 
d’assolir, de facto, la igualtat de drets afectivo-sexuals.  
 
 Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès promourà un 
seguit d’actuacions, en col·laboració amb els agents socials i econòmics, a l’entorn 
del 17 de maig (Dia internacional contra l’Homofòbia, la Lesbofòbia, la Bifòbia i la 
Transfòbia i del 28 de juny (Dia Internacional de l’Orgull de Lesbianes, Gais, 
Bisexuals i Transsexuals). 
 
 Per tot l’anterior, en el marc de la commemoració del 17 de maig i del trentè 
aniversari del reconeixement local a la FAGC, el grup municipal del PSC-CpC 
proposa, l’adopció dels següents acords:  
 
 ACORDS  
 
 Primer.- Donar suport a la campanya per tal de declarar el 17 de maig com a 
Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Lesbofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia.  
 
 Segon.- Acordar que la bandera irisada, símbol del col·lectiu homosexual, 
onegi durant el dia 17 de maig a l’Ajuntament.  
 
 Tercer.- Reconèixer i recolzar la tasca de les entitats locals que han treballat i 
treballen pels drets del col·lectiu LGBT.  
 
 Quart.- Reconèixer la tasca d’Amnistia Internacional l’any 1979 en pro del 
col·lectiu de persones homosexuals.  
 
 Cinquè.- Redactar i fer arribar un escrit de queixa a les ambaixades dels Estats 
que contemplen penes de mort i de presó per a delictes relacionats amb l’orientació 
sexual. 
 

INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE 
 

 . REGIDOR SR. CALDERÓN, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: En primer lloc deixar constància que els grups proposants d’aquesta moció són 
el PSC, ERC i ICV-EUiA; volia lamentar el no haver pogut arribar a un acord malgrat 
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que les postures estan molt properes, i anunciar que retirem aquest punt de l’ordre 
del dia. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per tant decau la moció i decauen les dues 
alternatives que s’havien presentat en aquest punt. 
 
 (La present moció queda retirada). 
 
RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT CIUTADANA 
 
 9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DEL 
CONSELL LOCAL DE SEGURETAT I CONVIVÈNCIA. 
 
 ANTECEDENTS:  
 
 Atesa l’aprovació inicial del Reglament del Consell Local de Seguretat i 
Convivència de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès efectuada per acord del Ple 
Municipal de data 15 de febrer de 2010. 
 
 Atesos els suggeriments efectuats per part de diversos Grups Polítics i 
Institucions Municipals que han estat acceptades en la seva totalitat. 
 
 Atès l’informe efectuat pels serveis tècnics municipals de protecció civil, en 
ordre a incorporar els suggeriments proposats. 
 
 En base a l’anterior i en exercici de l’àmbit de competència atribuït al Ple per 
l’article 52.2.r), de la Llei 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
 Atesa la delegació de competències efectuada mitjançant Decret de l’Alcaldia 
número 1.418/2007, de data 18 de juliol de 2007.  
 
 En funció de tot el que s’ha exposat es proposa al Ple Municipal d’aquesta 
Corporació l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
 PRIMER.- INCORPORAR les modificacions proposades per diversos Grups 
Polítics i Institucions Municipals al del Consell Local de Seguretat i Convivència de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, aprovats en el Ple d’aquesta corporació de 
data 15 de febrer de 2010.  
 
 SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Reglament del Consell Local de 
Seguretat i Convivència de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
 TERCER.- PUBLICAR l’acord d’aprovació definitiva del Reglament del Consell 
Local de Seguretat i Convivència de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d’anuncis, i al web municipal. 
 
 QUART.- TRASLLADAR el present acord a tots els membres del Ple i 
Comissió permanent de la Comissió Local de Protecció Civil de Sant Cugat del 
Vallès, i als diferents àmbits municipals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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 . REGIDOR DE RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT CIUTADANA, 
SR. MARTORELL: Hi ha hagut una nova tongada d’esmenes, algunes han estat 
acceptades i altres no, òbviament, i el que busca -i refermo el que ja vaig dir en 
l’anterior Ple- és crear un marc de participació de tota la ciutadania i dels 
representants de la ciutadania en l’àmbit de tot el tema de la convivència i pròpiament 
de la seguretat, marcant pautes, trobant mecanismes de col·laboració i d’entesa. Vull 
recordar i agrair de nou als partits polítics la disponibilitat, sobretot al Sr. Massanés 
per l’impuls conjunt que hem fet d’aquest tema i jo crec que serà una gran eina 
perquè la ciutadania pugui treballar en el tema de la seguretat. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Si li poden acostar el micròfon al Sr. Alonso si us 
plau. 

 
INTERVENCIÓ DEL SR. ALONSO,  EN REPRESENTACIÓ DE L’EMD DE 
VALLDOREIX, EN ELS TERMES DE L’ART. 44.2.ll) DEL REGLAMENT ORGÀNIC 
MUNICIPAL. 
 
Senyores i senyors, senyors regidors i senyor Alcalde, bona tarda. En representació 
del govern de l’EMD de Valldoreix i de la presidència jo voldria demanar que aquest 
punt quedés damunt de la taula i voldria explicar el per què. Aquesta proposta 
d’aquesta comissió si no m’equivoco va ser iniciativa precisament d’un grup polític, es 
va presentar en un plenari el dia 15 de febrer però nosaltres no vam tenir 
coneixement oficial per via administrativa entre les dues administracions de cap 
mena, nosaltres ens vam assabentar justament de que hi havia aquesta iniciativa per 
un grup polític i en aquest cas el mateix que avui ho ha proposat que era Iniciativa 
quan vam tenir coneixement que hi havia l’aprovació inicial en un Ple que si no 
recordo malament va ser el 15 de febrer, nosaltres el reglament per conducte oficial 
no el vam tenir fins el dia 26 i vam presentar les corresponents al·legacions que a 
data d’avui que jo sàpiga no han estat contestades per cap via, ni per via de correu 
certificat, ni per via de correu electrònic. Nosaltres amb aquestes al·legacions -si m’ho 
permeten les explicaré- feia esment de quin era el tractament que tenia l’EMD, que 
pensàvem que havia de passar de l’apartat 5.1.c.2 com a representants de la 
ciutadania a l’apartat 5.1.c.1 per tant representants dels cossos i serveis professionals 
de l’administració i immediatament després de la representativitat que hi havia de 
grups polítics. Li agraeixo Sr. Alcalde, no sé si és per qüestió de protocol, que m’hagi 
donat la paraula justament després de la intervenció del ponent però una mica aquest 
és l’ordre que pensàvem nosaltres que institucionalment havia de tenir l’EMD de 
Valldoreix en aquest Consell. D’altra banda el que també sol·licitàvem era que 
pensàvem que l’ostentació de la representació la tenia la pròpia presidència i en tot 
cas era la presidència qui podia delegar la representació en algun vocal sense 
necessitat que això passés pel plenari. Dir-los-hi que nosaltres no tenim cap 
inconvenient del govern de Valldoreix a reconèixer quan aquesta administració, 
l’ajuntament de Sant Cugat, col·labora amb nosaltres com per exemple ha estat en tot 
el que fa referència al Fons d’Ocupació per a la Sostenibilitat Local anterior, amb el 
que reconeixem i agraïm que hagi hagut una voluntat política, una col·laboració 
administrativa i una col·laboració tècnica important, i som conscients a més a més del 
que això representa per l’equip tècnic i administratiu d’aquesta casa una 
sobrecàrrega. Aquesta ha estat deguda entre altres coses al menysteniment d’altres 
administracions del que significa una EMD, sovint quan es convoquen subvencions 
amb tot l’articulat es fa referència als ens locals però quan es tracta de dir qui té dret a 
la petició de les subvencions això es circumscriu als municipis i per tant obvien als 
ens locals com les EMDs. 
 
 Dit això, de la mateixa manera que som capaços de reconèixer aquesta 
col·laboració que és la que pensem que hauria d’existir entre dues administracions 
properes, ens sobta que en aquest cas no s’ha tingut en compte el conveni 
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competencial com hagués estat preceptiu i com hagués estat desitjable si més no. 
Per això demanem que aquest punt quedi damunt de la taula i en tot cas després de 
les intervencions de les al·legacions, si m’ho permet, tornaria a intervenir. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Hi ha una petició de que quedi aquest punt sobre 
la taula i en aquest sentit donaré la paraula als grups per tal que es pronunciïn al 
respecte. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Només m’he 
de pronunciar pel tema de deixar el punt sobre la taula Sr. Alcalde? 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Perdoni, faig una reflexió en veu alta i demanaria 
que el Sr. Secretari si m’equivoco em corregeixi, però com que les intervencions per 
part del President de l’Entitat Municipal Descentralitzada o el vocal en qui delegui, 
com és el cas del Sr. Alonso, tenen el tractament de la intervenció d’un altre grup, 
llevat en la qüestió del vot, és per això que entenc que la seva petició pot ser sotmesa 
a votació, la de que el punt quedi sobre la taula, o no és així Sr. Secretari General?, 
és així, d’acord, doncs s’hauria de pronunciar aleshores sobre la petició que el punt 
quedi sobre la taula. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Doncs el 
grup municipal d’ERC atès que no s’han acceptat cap de les seves esmenes, les 
quals feien referència concretament a la representació de l’EMD, donaria suport a que 
el punt quedés sobre la taula. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Nosaltres 
també recolzem que quedi sobre la taula perquè tal com diu el nostre company Pau 
Alonso ni tan sols ha tingut resposta les seves al·legacions i nosaltres ja els 
avançàvem que anàvem a donar un vot d’abstenció precisament per aquest tema. 
 
 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Per una 
prudència política i respecte al que ha demanat l’EMD nosaltres també donarem 
suport al que ha dit el Sr. Pau Alonso. 
 
 . REGIDOR DE RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT CIUTADANA, 
SR. MARTORELL (RESPOSTA): Sr. Alcalde, no tinc cap inconvenient de que quedi 
sobre la taula i donar formalment les satisfaccions a les esmenes presentades i 
tornar-ho a presentar en el proper Ple amb les esmenes acceptades o no acceptades. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En vista del que manifesta el Sr. Martorell queda 
aquest punt sobre la taula i tornarà a ser inclòs, si no hi ha novetat, en l’ordre del dia 
del proper Ple. 
 
 (El present punt fou deixat damunt la taula). 
 
TERRITORI 
 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS NÚMS. 10 i 11 
 
 10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DE CAN MARCET. (Expedient 
núm. 83013/09). 
 
 1r.- CONSTATAR que en el tràmit de participació ciutadana al que s’ha sotmès 
l’avanç de planejament s’ha presentat un escrit per part de Josel, SL, societat 
mercantil representada pel Sr. Joaquín Llorens i Clos, en el qual posa de manifest els 
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antecedents dels recursos contenciosos-administratius concurrents en aquest sector 
de Can Marcet, formulant diverses consideracions en l’ordre jurídic que han estat 
objecte de la tutela judicial a través de les actuacions de les quals porten causa que 
en resulten merament informatives en el present tràmit sense que l’interessat formuli 
eventual ordenació alternativa a la indicada en el present tràmit d’avanç de 
planejament, tot això sense perjudici que aquella informació sigui tinguda en compte 
en el seu cas, en el seu propi contingut i abast. 
 
 2n.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst a l’art. 47.3.II), de la Llei 
47/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de Règim Local, i art. 94.1.c) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 26/2009, 
de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, el projecte de 
Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de Can Marcet, de promoció 
pública municipal, amb les determinacions que es desprenen de l’informe tècnic emès 
a l’efecte per part del Servei de Planejament i Gestió de l’Àmbit de Territori de 
l’Ajuntament, que s’incorpora com a motivació específica segons allò que determina 
l’art. 89.5) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i determinacions del projecte 
elaborat, que incorpora l’informe de sostenibilitat ambiental d’acord amb el document 
de referència elaborat per part de l’òrgan ambiental de la Generalitat de Catalunya de 
data 5 de febrer de 2010, i estudi d’avaluació de la mobilitat generada que han de 
formar part integrant de la documentació del Pla. 
 
 3r.- DETERMINAR que el propietari únic del sector de planejament assolirà la 
condició de beneficiari de l’expropiació derivada dels terrenys necessaris de la 
construcció del vial de connexió d’aquest sector de Can Marcet amb el vial de Can 
Graells que inclou un viaducte per sobre de la riera de Can Marcet, i en 
conseqüència, haurà de redactar la figura de planejament especial i projecte 
d’urbanització i d’obres que en resultin de menester en el seu cas, així com l’execució 
completa d’aquests, íntegrament al seu càrrec. 
 
 4t.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini de 
QUARANTA-CINC DIES, a partir del dia següent al de la publicació del corresponent 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major circulació, 
premsa local, tauler d’edictes municipals i mitjans telemàtics, de la forma legalment 
prevista, d’acord amb el que determina l’art. 115.c) del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol. 
 
 5è.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent, que 
s’haurà d’evacuar en el termini reglamentari, d’acord amb allò que preveu l’art. 83.5) 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, així com a l’Autoritat del Transport 
Metropolità, d’acord amb el que determina l’art. 20 del Decret 344/2006, de 10 de 
setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada i Àmbits de 
Gestió Municipals de Medi Ambient, Mobilitat i Promoció Econòmica. 
 
 6è.- TRASLLADAR el present acord a les Administracions públiques afectades 
i al públic interessat, d’acord amb les determinacions del document de referència 
elaborat per l’òrgan ambiental incorporat a la proposta, als efectes del que determina 
l’art. 115.c) del Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
 
 7è.- ELABORAR la corresponent proposta de memòria ambiental, un cop 
transcorregut el termini d’informació pública al que s’ha sotmès l’expedient que haurà 
de recollir el resultat de la mateixa i REMETRE la proposta a l’òrgan ambiental 
juntament amb la resta de documents, en els termes previstos a l’art. 115.d) del 
Decret 305/2006 i art. 25 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 
plans i programes. 
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 11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC 
A L’ÀMBIT DE CAN MARCET. (Expedient núm. 81003/10). 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’art. 65.4), en 
relació a l’art. 83 del Decret Legislatiu 1//2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el projecte de Pla Parcial Urbanístic 
a l’àmbit de Can Marcet, promogut per Laboratoris Esteve, SA i elaborat per part de 
Ramon Roger i Casamada, arquitecte de l’equip Mileto Consultors Urbanistes, SL, 
amb les determinacions que es desprenen dels informes tècnics i jurídics emesos a 
l’efecte, i que s’incorporen a la proposta com a motivació específica, d’acord amb el 
que determina l’art. 89.5) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i que incorpora 
l’estudi d’avaluació de mobilitat generada i informe ambiental, que haurà de formar 
part integrant de la documentació del pla. 
 
 2n.- SOTMETRE l’expedient a informació pública, juntament amb l’estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada, i informe ambiental, per termini D’UN MES a 
partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial 
de la Província en un diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes municipal 
i mitjans telemàtics, de la forma legalment prevista i NOTIFICAR el present acord a 
tots els propietaris afectats per l’àmbit territorial del projecte d’iniciativa privada, 
segons el que preveu l’art. 97.3.a) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
 3r.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent que 
s’haurà d’evacuar en el termini reglamentari, d’acord amb allò que preveu l’art. 83.5) 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, així com a l’Àmbit de Gestió de Medi 
Ambient, Mobilitat i Promoció Estratègica municipal. 
 
 4t.- SOL·LICITAR informe a l’Autoritat del Transport Metropolità, d’acord amb 
el que determina l’art. 20.2) del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació 
dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
 5è.- NOTIFICAR el present acord al legal representant de Laboratoris Esteve, 
SA, als efectes escaients. 
 

PRESENTACIÓ CONJUNTA PUNTS NÚMS. 10 i 11 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Si no els hi sap greu 
defensaré conjuntament el punt 10 i el punt 11 que tracten de la mateixa temàtica, 
concretament el Ple municipal de data 21 de desembre de 2009 ja va acordar tramitar 
un avanç de planejament referit a l’àmbit de Can Marcet, hem de situar aquest àmbit 
de Can Marcet al sector Nord del terme municipal, passada l’autopista AP7, aquest 
àmbit ha estat planificat amb anterioritat diverses vegades i sobre les darreres 
modificacions que va fer l’ajuntament, en concret una modificació l’any 2004, ha 
recaigut sentència anul·latòria del planejament. És en aquest cas i tenint en compte el 
que ens diu el Tribunal en relació als defectes que tenia aquest planejament del 2004 
que hem de tramitar de nou i corregir allò que el Tribunal no ha considerat adequat. 
La proposta que portem avui recull de forma motivada i justificada tots els extrems a 
que fa referència la sentència del Tribunal Superior de Justícia i concretament volem 
destacar el següent de l’àmbit del qual estem tractant. L’àmbit del sòl urbanitzable 
que els hi proposem avui és de 271.569 m2, el 53% d’aquest àmbit es destina a 
espais lliures i zones verdes, el 5,41% es destina a equipaments públics, per tant ens 
estem situant en un percentatge del 58% de l’àmbit destinat a equipaments 
comunitaris i espais lliures, percentatge molt superior al que ens demana la llei que 
ens demana un 45%. Pel que fa a l’aprofitament urbanístic del sector es destina a la 
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ubicació d’uns laboratoris farmacèutics amb un índex d’edificabilitat molt baix, un 0,2 
m2 de sostre per metre quadrat de sòl i amb unes edificacions molt ben encaixades 
en el terreny i orogràficament, per tant tindríem unes edificacions absolutament 
respectuoses amb el terreny natural. Consta també el document previ de referència i 
la ISA preliminar i l’expedient incorpora tant el de modificació de Pla General però 
sobretot la concreció ja del Pla Parcial d’Ordenació, la memòria, els plànols 
d’ordenació, les Normes Urbanístiques, l’avaluació econòmica i financera, el 
pressupost d’obres i serveis, el Pla d’etapes, l’informe ambiental i l’informe de 
mobilitat generada. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 10 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 
membres electius en trobar-se absent en el moment de la votació la tinent 
d’alcalde Sra. Subirà). 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 11 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 
membres electius en trobar-se absent en el moment de la votació la tinent 
d’alcalde Sra. Subirà). 
 
 12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA 
ESPECIAL DE CONCRECIÓ DE L’EQUIPAMENT I ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA A 
L’ILLA DELIMITADA PELS CARRERS SEVILLA, SALAMANCA I PONTEVEDRA. 
(Expedient núm. 82002/10). 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, 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 de Catalunya i l’art. 93.7) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el seu Reglament, el projecte de Modificació del Pla Especial de concreció 
de l’equipament i ordenació volumètrica a l’illa delimitada pels carrers Sevilla, 
Salamanca i Pontevedra, promogut per Transportes Francisco Vives, SL, i redactat 
per part de Joan Carbó Seriñana, arquitecte, amb les determinacions que es 
desprenen de l’informe tècnic elaborat pel 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’article 89.5) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i que 
incorpora així mateix l’informe ambiental, elaborat per part de l’equip redactor Eduard 
Llandrich Plantés, Geògraf, Emma Soy Massoni, enginyera agrònoma i Ponç Feliu 
Latorre, Director tècnic, biòleg i ambientòleg, que ha de formar part de la 
documentació del pla. 
 
 2n.- SOTMETRE l'expedient a informació pública per termini d'UN MES, a 
partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial 
de la Província, en un diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes i mitjans 
telemàtics de la forma legalment prevista, i NOTIFICAR el present acord a tots els 
propietaris afectats per l’àmbit territorial del projecte d’iniciativa privada, segons el que 
preveu l’art. 97.3.a) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
 3r.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent, que 
s'haurà d'evacuar en el termini reglamentari d'acord amb allò que preveu l'article 83.5) 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, així com als Àmbits municipals de Medi 
Ambient i Polítiques Socials. 
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 4t.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament 
sempre que superats els terminis assenyalats en els punts segon i tercer anteriors, no 
s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació davant el projecte de Pla Especial i 
REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, juntament 
amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, 
en compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per tal d’interessar llur aprovació 
definitiva, segons allò que preveu l’art. 78 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
 5è.- NOTIFICAR el present acord al promotor, als efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Els proposem en 
aquest punt iniciar, de fet es tracta d’una modificació puntual d’un Pla Especial que ja 
va ser aprovat per aquest consistori i concretament el que els proposem és ajustar 
l’adaptació volumètrica de l’edifici que es vol fer, per tant un nou document de Pla 
Especial. Concretament hem de comentar que aquest és un Pla Especial d’ubicació 
d’un geriàtric amb un ús per tant sòciosanitari i concretament s’ubica al centre de 
Mira-sol, hem de tenir en compte que els carrers que confronten amb aquest geriàtric 
són els carrers Sevilla, Pontevedra, Salamanca, Rambla del Jardí i Burgos, 
concretament al districte de Mira-sol; és una parcel·la àmplia i el que pretén aquest 
Pla Especial d’ordenació volumètrica és ajustar els volums que s’adaptin a les cases 
de l’entorn, per tant amb uns volums d’una planta baixa més pis com a màxim, de 
forma que quedi perfectament integrat amb tot l’entorn que té d’habitatge unifamiliar. 
 
 Així doncs donaríem per tant pas a aquesta aprovació inicial, procediríem a la 
informació pública i reitero que el que sol·licitarem també és que aquest geriàtric 
compleixi els percentatges de reserva que compleixen tots els geriàtrics que 
s’implanten a Sant Cugat en relació a les places concertades amb l’administració 
pública. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Per enllaçar 
amb el final de la intervenció de la tinent d’alcalde el nostre grup donarà suport a 
aquest punt atès que en la propera aprovació ja constarà aquesta reserva de places 
de geriàtric per ús concertat en un 20% com ja aquest Ple va acordar en el seu 
moment. Entenem que demogràficament totes les dades ens anuncien aquest 
envelliment de la població i per tant benvinguda sigui aquesta residència sempre i 
quan pugui ser gaudida amb places concertades. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:     24 (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:      1 (PP) 
 
 13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DE L’ORDENANÇA METROPOLITANA DE REHABILITACIÓ. 
(Expedient núm. 83008/09). 
 
 1r.- 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 
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de Rehabilitació, tenint en compte que s’ha homologat el redactat de la memòria 
explicativa i justificativa de la mateixa al projecte de Modificació puntual de les 
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona en l’àmbit de Sant 
Cugat del Vallès, aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada en data 19 d’abril de 2010, com a resultat de l’estimació parcial a les 
al·legacions formulades davant l’esmentada modificació puntual de les normes 
urbanístiques, i que no té caràcter substantiu. 
 
 2n.- 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 de 
Rehabilitació 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. 
 
 3r.- NOTIFICAR el present acord a l’al·legant així com a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Aquest punt que 
portem avui també l’hem tractat abastament en Comissió Informativa, hem celebrat 
Comissions Informatives específiques per tractar aquesta qüestió i l’hem per tant 
aprovat inicialment en aquest plenari, concretament es tracta d’adaptar i actualitzar en 
diversos aspectes les Normes Urbanístiques i Ordenances Metropolitanes establertes 
en el Pla General Metropolità. Algunes mesures són d’ordenació urbana com per 
exemple recollir les situacions de gran rehabilitació que requereixen edificacions en 
situació de volum disconforme, a vegades ens trobem en el casc antic habitatges que 
poden estar en aquesta situació, el municipi no podria donar la llicència de 
rehabilitació i per tant volem regular més en concret per tal d’evitar l’envelliment dels 
habitatges, d’altres com certs paràmetres urbanístics per evitar la utilització confusa 
de la norma en relació a alçades màximes o a usos complementaris en teixits 
residencials; també hi ha unes altres mesures de caràcter social dins d’aquestes 
normes d’edificació, concretament podrien ser la incentivació de la promoció 
d’habitatge de protecció incrementant o possibilitant la densitat, un increment acurat 
però concret de la densitat o bé incentivar la reforma interior dels habitatges com deia 
prioritzant si són de protecció. També hi ha unes mesures de caràcter paisatgístic 
com és el tractament d’espais lliures de parcel·la i evitar excessius moviments de 
terres en relació a l’ordenació aïllada de les edificacions, intentar que aquestes 
s’adaptin al màxim al terreny natural i per tant que siguin les edificacions les que 
s’adaptin al terreny i no haver de fer excessius moviments de terra. 
 
 I finalment un grup de mesures que anirien orientades ja a la mobilitat i a 
l’ordenació de la via pública com el fet de facilitar l’execució d’aparcaments en 
parcel·les de superfície reduïda, concretament els aparells muntacotxes que 
permeten en parcel·les del casc antic on tenen una superfície de garatge molt reduïda 
que es puguin instal·lar aquests aparells muntacotxes i per tant tenir els cotxes 
apilats. Jo crec que aquesta és una normativa que ens permetrà també ser més àgils 
en la resolució d’algunes qüestions en relació a les llicències urbanístiques i per tan el 
hi demanaria la resolució de les al·legacions i l’aprovació provisional de la 
modificació. 
 

TORN DE VOTACIÓ  
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 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 
membres electius en trobar-se absent en el moment de la votació el regidor Sr. 
Martorell). 
 
 14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA DE MILLORA 
URBANA DEL SECTOR DE CAN BORRULL. (Expedient núm. 81002/09). 
 
 1r.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades en el tràmit d’informació pública 
al que s’ha sotmès l’expedient de Pla de Millora Urbana al sector de Can Borrull, que 
han estat objecte de la corresponent instrucció a través dels informes tècnic i jurídic 
emesos a l’efecte, i APROVAR la seva resolució en els següents termes: 
 
Sra. Aurora Gil Gil (RGE núm. 41.059 i 41.060 de data 4 de novembre de 2009 i 
43.434 de data 20 de novembre de 2009). 
 
Contingut: 
 
Errada material en la identificació del propietari de la parcel·la Ctra. Vallvidrera 335. 
Aporta certificat de domini i càrregues, escriptura, rebut IBI. 
 
Valoració: 
 
Es proposa estimar aquesta al·legació a la vista de la documentació aportada que 
acredita la titularitat de la parcel·la que es troba a Ctra. de Vallvidrera, 335 referència 
cadastral 3373102 DF2837C – 001/XB, pertanyent als Srs. José Francisco Buil 
Guirado i Aurora Gil Gil per meitat i proindivís, segons escriptura atorgada davant 
Notari Francisco de Paula Polo Ortí, en data 10 de desembre de 2007 núm. 973 del 
seu protocol i rebut de l’Impost de Béns Immobles aportat. 
 
Acta de compareixença formulada per la Sra. M. Angeles Cuadras Avellana 
mandatària verbal de la Sra. Celestina Guirao. 
 
Contingut: 
 
Errada material en els propietaris grafiats en el plànol de les parcel·les 29 i 30 que 
són propietat dels Srs. Celestina Guirao i Ildefonso Linares Martínez, i que 
registralment consten com a una sola parcel·la registral núm. 12.239, d’acord amb la 
nota informativa del Registre de la Propietat que s’aporta i que la parcel·la núm. 31 
segons el projecte és propietat dels Srs. José Francisco Buil Guirado i Aurora Gil Gil. 
 
Valoració: 
 
S’estima parcialment aquesta al·legació, en allò relatiu a modificar els plànols en 
quant a la seva titularitat, no en canvi en agrupar les dues parcel·les en el projecte, 
d’acord amb el Registre de la Propietat, tenint en compte que aquest és un aspecte 
que s’ha de determinar en el projecte de reparcel·lació que es redacti en execució 
d’aquest Pla de Millora Urbana. 
 
Sr. Diego Luna Alcudia (RGE núm. 42.024 de data 10 de novembre de 2009). 
 
Contingut: 
 
Sol·licita que l’administració es faci càrrec de les despeses que es puguin derivar del 
pla i atribuir a la seva parcel·la. 
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Valoració: 
 
D’acord amb el principi d’equilibri de beneficis i càrregues els propietaris inclosos al 
polígon hauran de participar en aquelles despeses que els siguin atribuïbles. En 
aquest sentit el projecte de reparcel·lació concretarà les quotes provisionals que 
resultin. 
 
Atès l’exposat es proposa desestimar la present al·legació. 
 
Sr. Eloy Merino Requena (RGE núm. 41.016 de data 3 de novembre de 2009). 
 
Contingut: 
 
Sol·licita: 
 
1. Que no s’actuï al carrer d’Aigües de Sabadell, fent en tot cas un eixamplament 

puntual a tots dos costats del pont de FGC per permetre el creuament de vehicles. 
 
2. Que no s’afecti la cantonada amb la carretera tota vegada que ja existeix una tanca 

i s’afectaria un roure centenari. 
 
Valoració: 
 
El projecte d’urbanització concreta la primera fase d’actuació de les dues previstes 
pel pla. En aquest sentit s’ha seguit el criteri de garantir unes condicions suficients de 
seguretat, fet que ha comportat provocar certes afeccions sobre les parcel·les d’acord 
també amb el planejament general. Aquestes afectacions seran tingudes en compte 
al projecte de reparcel·lació. 
 
En el replanteig a l’obra de la primera fase es podran realitzar aquells ajustos que 
permetin salvar arbres singulars o altres construccions puntuals i s’adaptin millor a la 
realitat física sempre i quan no posin en perill la seguretat i no signifiquin variacions 
superiors al 5% respecte el projecte d’urbanització. 
 
Atès l’exposat es proposa estimar parcialment l’al·legació. 
 
Sr. Jordi Pino i Pruna (RGE núm. 42.625 de data 10 de novembre de 2009). 
 
Sol·licita: 
 
Reunió amb la Tinent d’Alcalde i Serveis Tècnics per tractar sobre:  
 
- les línies d’edificació de les infraestructures que travessen el sector.  
- delimitació poligonal que comporta unes despeses desproporcionades i 

inassumibles. 
- impossibilitat de col·laboració de les altres administracions en les despeses 

d’urbanització i possibilitat d’encaix de l’actuació a la Llei de Barris. 
- tempteig i retracte zona 16*. 
 
Valoració: 
 
La present al·legació fou atesa per la Tinent d’Alcalde de Territori que es va reunir 
amb el Sr. Pino i part dels seu representats dins el termini d’informació pública. 
 
Atès l’exposat s’entén estimada. 
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Sra. Maria Pilar Guix Vives (RGE núm. 45.449 de data 1 de desembre de 2009). 
 
Contingut: 
 
Manifesta: 
 
1. Que és propietària d’un terreny qualificat com a zona verda (6b) pel pla. 
2. Que és propietària de terrenys en SNU afectats de sistema viari. 
 
Sol·licita: 
 
Compensació per aquests terrenys afectats amb la qualificació per implantar una 
benzinera, espai comercial i hotel. 
 
Valoració: 
 
La pretensió de la interessada va molt més enllà de la competència pròpia del 
planejament derivat, que és desenvolupar les determinacions del Pla General. En 
aquest sentit es proposa desestimar l’al·legació.  
 
Per aquells terrenys o porcions de terrenys inclosos al sector la qualificació dels quals 
faci incompatible materialitzar l’aprofitament privat i obligui a la cessió gratuïta a 
l’administració, seran compensats dins el propi projecte de reparcel·lació. 
 
Sra. Maria Rosa Golovart Romeu i altres (RGE núm. 43.077 de data 18 de 
novembre de 2009). 
 
Contingut: 
 
Sol·licita: 
 
- Que es redueixi la reserva viària de la carretera tot reduint les voreres.  
- Que es redueixi l’afecció del mur d’endegament de la riera sobre les finques 

privades. 
 
Valoració: 
 
L’afectació viària sobre el seu terreny ve determinada per la Modificació del Pla 
General Metropolità de Barcelona en l’àmbit de Can Borrull. El present Pla de Millora 
Urbana no pot sinó respectar les alineacions de la xarxa viària bàsica que representa 
la carretera de Vallvidrera. Això no obstant, es planteja l’execució de la urbanització 
en dues fases de forma que la primera fase suposa generalment la reducció temporal 
de l’ocupació prevista. 
 
Pel que fa al mur d’endegament de la riera, la concreció d’aquest ve determinada per 
la necessitat de resoldre la situació d’inundabilitat de determinades parcel·les. Així 
mateix cal esmentar que el projecte d’endegament seguirà el seu tràmit. 
 
Atès l’exposat es proposa desestimar la present al·legació. 
 
Sra. Purificación Moreno Gómez i altres (RGE núm. 42.787 de data 17 de 
novembre de 2009). 
 
Contingut: 
 
Manifesta: 
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- Que vol còpia dels informes dels organismes amb competència concurrent. 
- Que les despeses d’urbanització no han de recaure sobre els propietaris sinó que 

es pot recórrer a la llei de millora de barris. No cal delimitar un polígon d’actuació. 
- Que la participació de l’administració per alliberar al sector de certes actuacions, en 

el cas de delimitar un polígon, no s’ajusta a dret. 
- Que el dret de tempteig i retracte als 16* no s’ajusta a les finalitats previstes, no 

s’ajusta al termini màxim de 6 anys per al seu exercici. 
 
Sol·licita: 
 
- Determinar les línies d’edificació de carreteres i FGC. 
- Suprimir el polígon d’actuació urbanística. 
- Sol·licitar finançament llei de barris. 
- Substituir la clau 16* per la clau 16. 
 
Valoració: 
 
El pla determina les línies d’edificació de l’autopista, del ferrocarril i de la carretera, 
essent coincident la darrera amb el gàlib edificatori de les finques al seu front amb la 
carretera (separació de 3 metres a vial). 
 
D’acord amb les previsions del Pla General modificat puntualment, el present pla 
delimita un polígon d’actuació en sòl urbà en ordre a procedir al repartiment de 
càrregues i beneficis dins el sector, essent aquesta la situació pròpia que tracta la llei 
d’urbanitzacions, no la llei de barris. 
 
El present Pla de Millora Urbana no és competent per requalificar les parcel·les 
passant-les de 16 a 16*. L’objecte del dret de tempteig i retracte és el d’adquirir per 
part de l’administració els terrenys ara privats i qualificats com a 16* per a formar 
reserves i tutelar el sòl no urbanitzable. 
 
Atès l’exposat s’estima parcialment l’al·legació.  
 
Sr. Roque Fernández Portugal (RGE núm. 42.699 de data 16 de novembre de 
2009). 
 
Contingut: 
 
Sol·licita: 
 
Incloure la finca qualificada com a sistema d’espais lliures en sòl no urbanitzable (clau 
27) al sòl urbà edificable (clau 16). 
 
Valoració: 
 
El present Pla de Millora Urbana no és competent per reclassificar el sòl. Es proposa 
desestimar la present al·legació. 
 
Srs. Roman i Teresa Fernández Peñalvert (RGE núm. 2.460 de data 25 de gener 
de 2010). 
 
Contingut: 
 
Sol·licita: 
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Que no s’afecti la finca situada a la Carretera de Vallvidrera, 302 per eixamplar la 
vorera.  
 
Valoració: 
 
L’afectació viària sobre el seu terreny ve determinada per la Modificació del Pla 
General Metropolità de Barcelona en l’àmbit de Can Borrull. El present Pla de Millora 
Urbana no pot sinó respectar les alineacions de la xarxa viària bàsica que representa 
la Carretera de Vallvidrera. Això no obstant, es planteja l’execució de la urbanització 
en dues fases de forma que la primera fase suposa generalment la reducció temporal 
de l’ocupació prevista. 
 
Atès l’exposat es proposa desestimar la present al·legació. 
 
 2n.- SEGREGAR de les determinacions del present Pla de Millora Urbana del 
sector de Can Borrull, el conjunt de determinacions que havent estat incloses en el 
tràmit d’aprovació inicial i informació pública, aquelles determinacions que conformen 
el Projecte d’Endegament de la Riera de Vallvidrera, que s’ha de tramitar com a peça 
separada, tenint en compte l’informe elaborat per part del Consorci del Parc de 
Collserola que determina que aquest projecte cal sometre’l al tràmit d’avaluació 
ambiental, d’acord amb el que disposa l’art. 3.1) del Reial Decret Legislatiu 1/2008, 
d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació ambiental de 
projectes, posat en relació amb l’annex I. Grup 9.c.7), i en conseqüència prosseguir 
aquest projecte de forma autònoma del Pla de Millora Urbana, a partir de la 
informació pública. 
 
 3r.- REPERCUTIR als propietaris del sector, en allò relatiu a les obres 
d’urbanització, els serveis bàsics i les actuacions a les voreres i xarxa viària local, 
sense perjudici de l’eventual participació de terceres administracions que puguin 
participar en base a programes d’inversió. 
 
 4t.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament que 
exclou el projecte d’endegament, i REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, juntament amb els plànols d’ordenació en suport 
informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l’art. 18.4) del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, per tal d’interessar llur aprovació definitiva, segons allò que preveu l’art. 78 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
 5è.- NOTIFICAR el present acord als al·legants als efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: En data 14 de maig 
de 2007 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’aprovació 
definitiva de la modificació puntual del Pla General Metropolità a Can Borrull; de fet 
era una fita important assolir la legalització d’aquest barri i calia continuar el camí, no 
ens podíem quedar aturats a la mera legalització sinó que la legalització comportava 
altres tràmits que han vingut després i alguns d’ells que encara no tenim resolts i que 
haurem de resoldre o intentar resoldre en els propers anys. Aquest jo crec que serà 
un camí llarg que l’hem de fer amb tranquil·litat però no hem d’aturar-nos perquè 
evidentment aturar-nos només ens porta a confondre a l’opinió pública i per tant 
aturar un projecte que de ben segur l’any 2007 ens va donar satisfacció a tots. De fet 
la continuació d’aquest tràmit és concretament un document que es diu Pla de Millora 
Urbana i aquest Pla l’ha elaborat la Diputació de Barcelona per encàrrec de 
l’Ajuntament de Sant Cugat a qui vam demanar la col·laboració i cooperació en 
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aquesta qüestió i que efectivament ens ha guiat en relació a redactar aquest 
document; aquest document és important perquè contempla entre d’altres l’estudi 
d’inundabilitat de la riera, recordin que per legalitzar les cases l’ACA va posar una 
condició i és que calia fer aquest estudi d’inundabilitat i aportar-lo al Pla de millora 
urbana i també un altre dels documents que recull aquest Pla de millora urbana és 
precisament el projecte d’urbanització del barri, és a dir, com quedarà la carretera, 
com quedaran les voreres i els accessos a les finques. S’han presentat a aquest 
document 10 al·legacions, de les quals 4 no s’accepten però en canvi 6 s’accepten, 3 
d’elles parcialment i 3 d’elles en la seva totalitat. Bàsicament la majoria o algunes 
al·legacions anaven dirigides a la temàtica econòmica, és a dir, el document recull 
l’avaluació econòmica i financera i sobretot distingeix -i jo sé que això és un dels 
temes que més preocupava per les al·legacions que ens han arribat- distingeix la part 
a la que hauran de fer front els veïns, que són les obres d’urbanització directes a la 
seva parcel·la, i aquella part que no s’imputarà als veïns perquè són obres de 
característiques més generals que ultrapassen el que seria la millora concreta de la 
parcel·la i per tant aquestes obres més generals mirarem de realitzar-les col·laborant 
entre les diverses administracions públiques. El treball de dignificar el barri de Can 
Borrull no és un treball senzill i hem de mirar de sumar entre tots per tal de poder 
seguir endavant. Nosaltres creiem que amb aquest document fem un pas endavant i a 
partir d’aquest document podrem començar a parlar de repartiment de beneficis i 
càrregues en el sector a través de la reparcel·lació. Per tant els hi proposaria que avui 
recolzessin l’aprovació provisional d’aquest document que haig de dir està molt ben 
elaborat amb uns estudis molt acurats i per tant agrair a la Diputació de Barcelona 
que hagi volgut col·laborar en tota aquesta documentació. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Nosaltres i 
aquest portaveu particularment en el cas de Can Borrull la sorpresa meva és de que 
ja d’un principi el problema de Can Borrull no figurés dins del Pla de barris de les 
Planes. Per a nosaltres el Pla de millora urbana no pot ser tan sols un Pla urbanístic, 
per a nosaltres el veure el que és un Pla de barris creiem que hauria pogut estar 
perfectament a dintre, i no els culpo a vostès, és una reflexió que faig general. El Pla 
de barris de la Generalitat contempla el generar un instrument de redistribució social, 
promoure la rehabilitació integral de barris especials, emprendre accions de millora 
social per fomentar la cohesió i la integració en els barris, millorar la sostenibilitat 
ambiental i fomentar la dinamització econòmica; és justament el que li fa falta a Can 
Borrull. 
 
 Per a nosaltres el problema de Can Borrull no és un problema de Pla 
urbanístic, simplement, sinó que és un problema multifocal, tenim diferents problemes 
allà i creiem que per una banda fa falta l’acció plenament coordinada no tan sols de 
territori perquè nosaltres defensem que això no és tan sols un Pla urbanístic sinó la 
intervenció també de Serveis Socials i la intervenció de Medi Ambient, i que ho facin 
amb la màxima flexibilitat. Per a nosaltres Can Borrull té unes condicions especials, té 
una història també especial, que té també molt a veure en el que ha estat la història 
de l’urbanisme en els darrers 30 anys d’aquest país i això ens condiciona un teixit 
social i una problemàtica social que té molt a veure amb la mateixa configuració 
urbanística de Can Borrull, per tant davant d’afrontar aquesta situació perquè a més 
és una situació absolutament acotada en el nombre, és una situació que per sort i jo 
potser pensaria que és de les poques coses forçament positives que podem tenir de 
Can Borrull que són poques persones i podem conèixer exactament a cadascuna de 
les persones afectades per tant poden ser susceptibles de coneixement de la seva 
situació i de parlar amb cada una d’elles per tal d’acostar-nos a les seves necessitats, 
però sempre amb la prioritat de per a nosaltres dos àmbits que són inqüestionables, 
un és la seguretat i l’altre la salubritat, el fet de que dins del nostre àmbit municipal hi 
hagi unes persones que al sortir de casa seva només sortir per la porta estiguin al mig 
d’una carretera, això sigui de l’administració que sigui, això no ens ho podem 
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permetre ni una hora més, això és molt perillós, poden haver persones grans, poden 
haver-hi nens que no tenen cap culpa ni han de per què saber que allò pertany a la 
Diputació o no; s’ha de fer una via per a vianants d’una manera urgent perquè és la 
seguretat, i per l’altra hi ha el tema de la salubritat, per les mateixes persones que 
viuen allà i per la resta de persones que una mica més amunt o una mica més avall hi 
poden anar a passar el dissabte, el diumenge, poden anar a buscar bolets o a 
passejar, aleshores això s’ha d’afrontar però com els hi deia per a nosaltres ho han 
d’afrontar amb la mà estesa i amb molta consideració per les circumstàncies 
personals, socials i econòmiques de cada família que viu allà. Nosaltres creiem que 
aquest ajuntament té capacitat per fer-ho tant econòmica com sobretot humana. 
Nosaltres els hi demanem que afrontin aquest Pla amb aquest esperit, nosaltres 
donarem suport a aquest Pla però sí que insisteixo que ho facin amb la màxima 
flexibilitat. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Em permetran 
que intervingui jo en aquest punt doncs és una tradició d’aquest grup que amb els 
afers que tenen a veure amb Can Borrull intervingui jo; i ho és perquè del tema de 
Can Borrull malauradament fa molts anys que n’estem parlant. La primera vegada 
que va passar un tràmit administratiu per aquest Ple de manera formal va ser l’any 
2002 però l’any 2005 hi va haver la primera modificació del PGM, el 2006 va haver la 
provisional després d’un esforç important per part dels veïns i veïnes de Can Borrull 
que a més avui ens acompanyen molts d’ells, però també dels grups municipals que 
ens vam apropar al barri, vam intentar solucionar els problemes i fer-ho de forma 
conjunta que és la millor manera de funcionar en l’àmbit local, en l’àmbit polític. 
Nosaltres donarem suport a aquest Pla de millora urbana però és un sí bàsicament 
perquè ningú entengui que volem posar pals a les rodes a res. Nosaltres creiem que 
en el barri de Can Borrull s’ha d’actuar, hi ha unes qüestions bàsiques, aquests dies a 
més hi ha hagut referències als mitjans de comunicació de les que després també en 
parlaré, però hi ha qüestions bàsiques -com parlava el Sr. Grangé- que s’han de 
solucionar de forma ràpida. Nosaltres votarem afirmativament però no està en les 
nostres mans la gestió d’aquest Pla de millora urbana i això ens passa moltes 
vegades en aquest grup i altres grups quan donem suport a operacions difícils i que 
després nosaltres no gestionem, per tant jo demanaria que de la mateixa forma que 
nosaltres ens impliquem en la votació d’aquest projecte que ha de millorar la vida de 
la gent que viu a Can Borrull, doncs també demanarem que no ens demanin 
responsabilitats a nosaltres perquè hem donat suport perquè com a mínim durant el 
proper any no tindrem oportunitat de poder gestionar aquest programa de millora 
urbana. 
 
 Jo tinc la impressió -i ja ho vaig dir en l’últim Ple que va passar el 20 de juliol de 
l’any passat- que en el tema de Can Borrull ens pot passar com en el PERI de les 
Planes i m’agradaria molt equivocar-me però algú algun dia va pensar que s’havia 
d’aprovar el PERI de les Planes –amb bon criteri, per això li vam donar suport- i 
resulta que a les Planes no s’ha començat a solucionar fins que no hi ha hagut una 
Llei de barris del Govern de la Generalitat que amb complicitat amb els ajuntaments 
ha posat fil a l’agulla i avui podem dir que les Planes s’està posant al dia. Per què ho 
dic això?, doncs ho dic perquè en l’últim Ple jo vaig dir que el punt que estàvem 
debatent es deia gairebé 4 milions, els veïns i veïnes de Can Borrul segur que se’n 
recorden, i nosaltres el que volíem saber és quin Pla econòmic es feia d’aquests 4 
milions, a ningú se li escapa -també ho ha dit el portaveu d’Esquerra Republicana- 
que el barri de Can Borrull és un barri petit, hi viu poca gent i per tant assumir una 
quantitat de diners tan gran ho assumim però no ho farem mai i vam demanar en 
aquell Ple que ens portés una concreció dels costos de la urbanització i efectivament 
en aquesta aprovació s’ha portat aquest Pla; aquest Pla diu que avui els veïns en 
principi els hi pot costar aproximadament 1,5 milions d’euros. A nosaltres ens segueix 
semblant que no serà fàcil que aquest milió i mig d’euros recaigui sobre els 
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propietaris de les parcel·les de Can Borrull, no serà fàcil, podem fer-nos trampes al 
solitari, estem tots molt contents perquè hem aprovat el PEMU però fins d’aquí a 10 
anys no es tirarà endavant. Jo demanaria que al marge del Pla econòmic aquest que 
concreta quins són els costos i diu que això ho ha de pagar la Generalitat, això ho ha 
de pagar la Diputació, això ho han de pagar els veïns, doncs que també es fes un 
plantejament financer per tal que els veïns en cas de que no fructifiquin les converses 
que es puguin tenir amb altres administracions via altres lleis, les que siguin, jo no vull 
parlar de lleis de barris quan no es poden tirar endavant perquè en el cas de Can 
Borrull la llei de barris no es podia tirar endavant si no estava aprovat això, per tant 
parlar de la llei de barris és parlar per parlar, però si fructifica el diàleg amb altres 
administracions i es pot disminuir la càrrega pels veïns doncs millor però que com a 
mínim que tothom sapiguem el que hi ha i de quants anys estem parlant, ho deia al 
començament, nosaltres votarem que sí perquè pensem que cal aquest Pla de millora 
urbana per desllorigar tot el conflicte urbanístic que hi ha però estem en una setmana 
en que els mitjans de comunicació s’han fet ressò d’una situació que nosaltres creiem 
que no pot esperar al Pla de millora urbana i en aquest sentit -podria fer-ho a l’hora 
dels Precs i Preguntes però penso que és el moment més adequat per quant parlem 
de Can Borrull doncs introduir el tema aquí- penso que seria bo saber si efectivament 
l’any 92 el barri de Can Borrull l’ajuntament va instar als veïns a que tanquessin els 
pous morts i va construir una claveguera perquè les aigües residuals en lloc d’anar a 
on havien d’anar anessin a la riera, si això és així tal com alguns mitjans es feien 
ressò, a nosaltres ens agradaria saber-ho, i també voldríem alertar sobre el fet de que 
a la modificació del PGM de l’any 2006 l’informe ambiental que va presentar 
l’Ajuntament de Sant Cugat, el mateix informe ambiental ja deia què hi havia en 
aquests abocaments, per tant pensem que l’ajuntament ha tancat els ulls a una 
situació que s’havia d’haver solucionat fa molts de temps i el que no acceptem -i per 
això parlava abans de la gestió de les coses- és que s’enviï una carta als veïns instant 
a fer unes reformes a tres setmanes vista perquè això provoca una indefensió als 
veïns que entenc que no és de rebut. M’agradaria també que ens donessin resposta a 
aquesta situació que ens sembla que és molt greu i que dóna compte de quina 
manera gestionen vostès segons quines coses. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En aquesta 
sala tots hauríem de procurar que allò que s’aprova després es pugui dur a la 
pràctica. 
 
 Fem aquesta nota inicial perquè sobre Can Borrull, a la nostra manera 
d’entendre, planeja el fet que la quantia elevada d’unes obres sobre un nombre reduït 
de veïns faci a la pràctica impossible fer-ho. 1.600.000 € com s’ha dit a repartir entre 
pocs veïns, molt pocs, deixen una situació molt complicada realment de portar a la 
pràctica aquestes obres.  
 
 En un moment de competència a més entre les administracions públiques 
catalanes amb recursos escassos i demandes elevades i una gran majoria d’elles 
fonamentades, la veritat és que tenim un problema greu que planeja sobre Can 
Borrull i sobre aquesta operació.  
 
 Sovint -com s’ha dit ja aquí i ho ha dit el Sr. Boix en el cas de les Planes i per 
tant jo ho subscric- es condiciona l’inici de les operacions com la de Can Borrull a la 
participació d’altres administracions. Segurament és necessari fer-ho però no condició 
suficient. A Can Borrull s’hi ha de fer i es poden fer coses amb independència de tenir 
garantit el finançament d’altres. La realitat del barri ho fa evident, visites que hem fet i 
sabem perfectament el que hi ha. I aquí és on tenim dubtes del compromís municipal, 
no en les paraules sinó en el pressupost i les càrregues a assumir per part de 
l’ajuntament. Estem d’acord en que els veïns han d’assumir una part però aquesta ha 
de ser proporcionada a les possibilitats reals, 1.600.000 € entre pocs veïns és massa, 
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aquí no hi ha ni promotores sobre qui fer recaure determinades càrregues, ni d’altres 
possibilitats que sí que existeixen en altres parts del municipi. 
 
 Fins aquí la descripció del problema. Ara em referiré al dilema, és a dir el 
problema sense solució, què és primer l’ou o la gallina? Si sobre Can Borrull no hi ha 
un Pla de Millora Urbana –i això ho hem de saber- difícilment es podran solucionar 
coses que s’han de solucionar i s’han de solucionar de manera urgent, com que la 
carretera sigui una via urbana pacificada, que el barri disposi de clavegueram o que hi 
hagi millores en els altres serveis bàsics, és a dir necessitem aquest Pla de millora 
urbana. La política va sovint d’això, de l’ou i la gallina, però no de les coses que no 
són reals. 
 
 Per al meu grup el document de repartiment de càrregues entre administració i 
veïns era molt important i ho és. Per aquest motiu ens vam abstenir en un Ple anterior 
perquè no hi havia un repartiment de càrregues, per això els hi vam demanar 
d’incloure’l i així ha estat fet però ara que el tenim podem valorar-lo i també pensem 
que vist és excessiva la càrrega que es reparteix entre els veïns i que en el projecte 
de reparcel·lació s’haurà d’ajustar a la realitat per fer-lo possible. 
 
 El nostre grup votarà afirmativament per això que els hi he dit, perquè hi ha 
coses que s’han de solucionar i s’han de solucionar de manera ràpida i necessitem 
aquest document però ho farem amb tres puntualitzacions, primer, desitgem que 
determinats problemes del barri se solucionin, carretera, abocaments, serveis bàsics, 
i per això necessitem aquest document i el necessitem ja; segon, nosaltres volem dir 
obertament que sabem perfectament que aquestes quantitats són absolutament 
inassumibles pels veïns i per tant cal reconèixer que si no és el mateix que dir que no 
es farà; tercer, volem un compromís explícit per fer precisament això, per dir que allò 
que aprovem en aquesta sala realment sigui possible fer-ho, això és la política 
honesta i per tant volem un compromís explícit per part de l’equip de govern que més 
enllà de l’obtenció de recursos d’altres administracions Can Borrull tindrà compromís 
municipal. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: En primer lloc en 
resposta a les diferents intervencions totes elles des del màxim respecte i estima 
personal que els hi tinc però jo crec que avui vostès fan molta demagògia, i fan 
demagògia perquè vostès va haver-hi un moment fa uns mesos que es van negar a 
votar i a tirar endavant aquest Pla de millora urbana, i avui quan veuen que hi ha 
problemes reals i aquest ajuntament està conscient dels problemes reals, avui fan 
l’esforç. Els hi ho agraeixo, sincerament, és més, saben que normalment sóc humil i 
reconec les meves mancances però el que no estic d’acord és que aprofitin d’una 
banda un grup dient que havíem d’anar per la Llei de barris quan després ha rectificat 
el Sr. Boix, i amb raó, no es pot anar a Pla de barris si no tenim el Pla de millora 
urbana aprovat, perquè això és enganyar-nos tots plegats, o que altres grups diguin 
que això no és possible o que això no és factible, mirin, Can Borrull és un barri molt 
complex i això ho sabem tots, és molt complex, i efectivament té unes mancances 
que són impossibles d’abordar de manera immediata, no es poden fer de manera 
immediata, i si pretenen que jo digui que es faran de manera immediata doncs no ho 
diré, no ho diré perquè no es poden fer de manera immediata, i per què?, doncs 
perquè la complexitat és tal que fins que no tinguem aprovat definitivament i publicat 
aquest Pla de millora urbana no podrem començar a fer una sèrie d’actuacions tals 
com quines?, tals com per exemple la carretera, per poder actuar ràpidament amb la 
carretera necessitem en primer lloc tenir com dèiem el document aprovat però a més 
a més necessitem que tots els veïns facin la cessió dels 4 o 3 metres d’on tenen les 
seves parcel·les, això ho saben tots els veïns i això s’ha de gestionar i s’ha de 
gestionar individualment, veí per veí, que s’enretiri per poder donar el pas suficient a 
que passin dos vehicles i pugui haver-hi la franja de seguretat que tots volem, 
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evidentment no volem que cap façana doni directament a la carretera però això de 
forma immediata no es pot fer encara que vostès ho volguessin i jo també ho volgués 
perquè ha de tenir els seus tràmits administratius, aquest tràmit de planejament, 
després vindrà un tràmit d’aprovació del projecte d’obra, etc., etc. Hi ha una altra 
qüestió que jo crec que és important destacar, que és que qualsevol veí que s’edifica 
una casa o que es compra un immoble, un pis, paga els costos d’urbanització i el que 
saben des del primer dia els veïns de Can Borrull perquè jo els hi he dit, és que ells 
hauran de pagar els costos d’urbanització, és cert que hi va haver el primer dia que 
els costos eren en global i que no es distingia quina part anava a l’escullera de la riera 
o quina part anava a la carretera perquè no estava desagregat, però avui dia ja està 
desagregat i ja ho sé que és una quantitat important 1.600.000 € però no me l’he 
inventada jo ni se l’ha inventat aquest ajuntament per voluntat de que els veïns paguin 
més, és que és la xifra que ens surt i que surt d’un estudi independent encarregat per 
la Diputació de Barcelona, surt aquesta xifra. Si el dia que haguem d’executar i tirar 
endavant aquest projecte i es poden ajustar aspectes del pressupost seré la primera 
que voldré ajustar aspectes del pressupost però jo ara el que no puc fer és inventar-
me un pressupost o matisar-lo o maquillar-lo perquè els veïns no els hi agradi, em sap 
molt greu però jo els hi haig de dir la veritat i la veritat és que els documents que 
consten en l’expedient i els documents que han informat els enginyers que han fet els 
projectes són aquests, i en aquest moment hem de pensar que urbanitzar el barri de 
Can Borrull ens costa 1.600.000 € i això és així. Els propietaris de Can Borrull amb la 
legalització dels seus habitatges assumeixen una sèrie d’obligacions i aquestes 
obligacions les han de complir i és en aquest sentit que haurem d’acompanyar-los -i 
els acompanyarem com administració més propera- en tot aquest procés, i si podem 
ajudar ajudarem però en aquest moment no estem en disposició de dir si podrem 
ajudar o no podrem ajudar perquè en aquest moment no hem fet aquest càlcul o jo no 
ho sé i ho desconec. 
 
 Pel que fa al tema que demanava el Sr. Boix, el tema que ha sortit darrerament 
a la premsa, evidentment el Pla de millora urbana preveu la solució definitiva a tota 
aquesta problemàtica. Jo estic d’acord que s’ha de fer una actuació provisional 
mentre no estiguem segurs que podrem abordar aquesta solució definitiva 
conjuntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua, amb EMSA, l’Entitat Metropolitana, 
etc., mentre no puguem abordar això jo també estic d’acord i de fet estem treballant 
amb una solució provisional per evitar aquests abocaments que evidentment no 
podem consentir. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Sra. Conesa, em 
sap greu que ens acusi de demagògia perquè fa un mes en aquest Ple vam tenir una 
postura molt responsable en quant la situació clamava el cel, i nosaltres en pro de 
que les coses anessin per a on havien d’anar vam tenir una actitud responsable. 
També ens podíem preguntar nosaltres per què la solució provisional que ara es farà 
pels abocaments no es va fer fa 6, 7, 8 mesos o 1 any, per què no es va fer això?, 
això no sé si és demagògia o si és una altra cosa, en tot cas repeteixo que ens sap 
greu quan sap que en aquests temes som molt i molt responsables, ara bé, tenint en 
compte les dues vessants, la vessant veïnal i també la vessant administrativa, tothom 
aquí perquè vostè ha dit que un veí ha d’admetre que quan li legalitzen una propietat 
s’ha de fer càrrec dels costos, efectivament, però una administració també ha de fer-
se càrrec del territori que té al seu càrrec i de que no hi hagi abocament i de que 
estigui ben administrat, per tant la situació que hi ha allà de Can Borrull no ve del juliol 
passat quan aquí es va presentar ja aquest pla, no ve d’allà, ve de molt enrere, per 
què no es va presentar abans?, per tant jo li demanaria una reflexió respecte al que 
ha dit. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Vostè parla de 
demagògia, i a mi m’agradaria que em digués -si és que m’escolta- si alguna de les 
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coses que jo he dit no és certa i si és així li demanaria que no ens acusi de demagogs 
i que no generalitzi, en tot cas ens hagués agradat que la seva resposta ens 
expliqués alguna cosa que no sabéssim perquè tot el que ha dit ja ho hem dit 
nosaltres, no ha aportat cap cosa nova. 
 
 Nosaltres votem que sí en aquest Pla de millora urbana justament perquè hi ha 
actuacions prioritàries que cal fer i si no està aprovat aquest Pla no es poden fer, per 
això votem que sí, només per això, i nosaltres no hem dit que no hagin de pagar els 
veïns, nosaltres el que hem dit és que vostès no tenen un model clar de resolució dels 
problemes històrics als barris d’aquesta ciutat. Han solucionat els problemes a la 
carta, depenent del barri. Jo he fet un esment de les Planes, quan es va aprovar el 
PERI de les Planes jo recordo que es parlava de com pagaran la gent de les Planes 
les reformes del barri de les Planes, o és que m’ho invento jo això?, i no s’ha posat fil 
a l’agulla fins que no hi ha hagut una Llei de barris; jo no dic que no s’hagin de pagar 
les reformes, hi tant que s’han de pagar les reformes!, si legalitzen la casa alguna 
cosa has d’aportar, jo el que estic dient és que siguem clars amb el model de 
resolució dels problemes i que diguem a la gent que els hi costarà això perquè estaria 
bé també que participessin en el projecte, que coneguessin els costos, els hi sona 
això? perquè en altres urbanitzacions de districtes hem tingut problemes amb les 
urbanitzacions, que participessin en els projectes, en els costos, i que fins i tot 
poguessin participar o pactar de quina manera s’ha de pagar, estem dient això, no 
estem dient que no hagin de pagar, estem dient que pactem els temps, que pactem 
els calendaris i que hi hagi un model clar de resolució dels conflictes històrics, i sobre 
el tema dels abocaments a la riera, a mi m’agradaria saber si fa dos mesos, sis 
mesos, un any o divuit anys perquè si el 92 és veritat que vostès van instar als veïns 
a tancar els pous morts i van construir aquesta claveguera que va a parar a la riera no 
entenc per què fa tres setmanes l’alcalde va fer una resolució dient-li als veïns: 
“tanquin els pous i si no els tanquen d’aquí a tres setmanes actuarem”, això és el que 
ens diuen els veïns, el que diuen els mitjans de comunicació, en tot cas vostès no ens 
han dit res, per això els hi pregunto, i diuen “aquesta solució provisional costarà 
120.000 € per un costat i 50.000 € per un altre”, això és veritat o no és veritat?, qui 
pagarà què?, això és el que estem demanant, no estem demanant res més, no estem 
afirmant, estem preguntant, si vostè no em respon jo puc entendre que amaga el cap 
sota l’ala, només diu “a nosaltres ens interessa arreglar el problema”, doncs digui’m 
com solucionarà el problema i digui’m si el que ha sortit és veritat o no és veritat, 
només estic demanant això. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo crec que 
avui s’ha equivocat en la seva darrera intervenció quan ens ha acusat de demagogs 
perquè la demagògia hagués estat –i li dic molt sincerament, i més després de la 
responsabilitat que hem donat sobrades mostres en aquest Ple en temes tan 
importants com els que tenim plantejats- no donar suport i dir-los-hi que s’ho 
solucionin i ja està, al cap i a la fi vostès tenen majoria absoluta per tant el Pla de 
millora urbana es farà igualment, amb nosaltres o sense nosaltres. Nosaltres no som 
demagogs, nosaltres som responsables, i som responsables perquè sabem que hi ha 
problemes reals de fa molts anys que vostès saben perfectament que després ens 
demanen coses que nosaltres fem i com que sabem que hi ha problemes urgents el 
que volem és que se solucionin amb temps, i per tant per responsabilitat els hi donem 
suport, perquè la carretera ha de ser una via urbana, perquè ha d’haver-hi 
clavegueram, i perquè ha d’haver-hi serveis bàsics en el barri, i per això els hi donem 
suport, perquè necessitem aquest document, per això ho fem. Ara bé, el que vostè diu 
que és una quantitat important jo li dic que és una quantitat impossible, i el que hem 
de fer en aquesta sala és que les coses que aprovem siguin factibles i reals i 
possibles de dur a la pràctica, simplement estem dient això i fem un advertiment, amb 
tota la legitimitat, perquè en el Ple anterior nosaltres ni tan sols teníem com es 
distribuïen les càrregues, amb aquest ho hem aconseguit perquè ens vam abstenir i 
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vam dir que no donaríem suport si no coneixíem quina era la quantitat a repartir entre 
els veïns, avui la tenim, 1.600.000 €, el que li diem no és que és una quantitat 
important, és que és una quantitat impossible i que cal fer molt de treball perquè això 
sigui possible desenvolupar-ho a Can Borrull, perquè nosaltres el que no volem és 
aprovar coses perquè després no es puguin dur a la pràctica. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: L’ACA i el Parc de 
Collserola estan duent a terme des de fa 2 anys un procés de recuperació de la riera 
de Vallvidrera i han actuat en l’àmbit de Can Borrull i no han detectat aquests 
abocaments, els hi dic així de clar, entenguis per respost al que vostès demanen això 
és així i per tant no eren tan evidents. Seguint la lògica que vostès plantegen a les 
Planes no podríem aprovar plans de millora urbana fins que tinguéssim assegurat el 
pressupost per a dur a terme la dignificació del barri, per tant no podríem aprovar 
aquest punt avui, no vull interpretar això de les seves intervencions. Jo crec que 
vostès tenen la pell molt fina, sincerament, m’he quedat parada perquè feia temps 
que no notava el pols de la seva sensibilitat, veig que tenen la pell molt fina i en 
qualsevol cas segueixo dient que aquest és un bon document, és un document 
treballat, és un document que és clar que tots vostès saben què hi ha en aquest 
document i no els hi he dit res de nou perquè tot ho tenen vostès en els expedients, 
s’informa tot, s’explica tot, l’àrea de Territori ho explica tot i per això vostès ja ho 
saben tot, als veïns se’ls ha explicat el document i s’han reunit amb els tècnics que 
han elaborat el document i per tant s’han reunit amb els enginyers que ho han 
elaborat, se’ls hi ha explicat els murs que han d’haver al darrera les parcel·les a 
vorejar per contenir la riera, tot això s’ha explicat als veïns i per tant és un document 
imprescindible. Evidentment vostès demanen que això quan es podrà realitzar o dur a 
terme, doncs potser l’haurem de dur a terme per fases i fer una primera fase amb una 
qüestió i fins d’aquí a uns anys no podrem abordar la totalitat, però sobretot saben 
què penso?, que estem millor ara que com estàvem fa uns anys, i com que estem 
millor ara i el document ha de permetre que anem a millor, no tinc cap dubte en 
posar-ho sobre la taula i empènyer a que s’aprovi, no en tinc cap mena de dubte. Per 
tant jo crec que vostès troben com un insult el tema que jo els hi he dit demagogs, no 
es preocupin, els hi demano excuses, jo reflexionaré però vostès també reflexionin, 
perquè jo no crec que hagin estat tan responsables amb la gestió de tota aquesta 
temàtica. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Primer dir que 
votem a favor, igual és que en el debat s’ha perdut, votem a favor, però m’ha semblat 
entendre de les seves paraules que no és veritat que hi ha hagi 20 cases que 
aboquen directament a la riera les aigües negres, no és veritat això, he entès això, 
que com que l’ACA i el Parc de Collserola estan fent una feina de restauració de la 
riera i no han trobat res no és veritat el que diuen els mitjans, el que diuen els veïns, 
el que hem vist nosaltres mateixos, l’associació del mussol, no és veritat, això és el 
que he entès jo, l’ACA i el Consorci diuen que no, doncs em sembla al·lucinant, a 
aquestes alçades em sembla al·lucinant que digui això. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: És lliure d’entendre el 
que vulgui Sr. Boix. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA DELIMITACIÓ DE LA 
TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL MUNICIPI DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS. (Expedient núm. UP00/10/04). 
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 1r.- APROVAR INICIALMENT d’acord amb el que determina l’art. 8.2.a) del 
Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació d’equipaments comercials, en 
relació a la seva disposició transitòria primera, la proposta de delimitació de la trama 
urbana consolidada del municipi de Sant Cugat del Vallès, en els mateixos termes del 
projecte elaborat per part d’Albert de Pablo i Ponte, arquitecte, en tractar-se d’un 
municipi amb una població de més de 5.000 habitants. 
 
 2n.- SOTMETRE l’esmentada proposta a informació pública, per termini d’UN 
MES, mitjançant edictes a inserir en el Butlletí Oficial de la Província, un dels diaris de 
major difusió, premsa local, tauler d’edictes municipal i mitjans telemàtics, d’acord 
amb el que determina l’art. 8.2.a) del Decret Llei 2/2009. 
 
 3r.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada delimitació sempre que 
superat el termini a que fa referència el punt segon anterior no s’hagi formulat cap 
al·legació, ni reclamació davant l’esmentada proposta i REMETRE l’expedient a la 
Direcció de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
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, als efectes que 
procedeixi a sol·licitar informe a la Direcció General competent en matèria de comerç, 
d’acord amb el que determina l’art. 8.2.b) del Decret Llei 2/2009. 
 
 4t.- NOTIFICAR el present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Portem en aquest 
punt l’aprovació de la trama urbana de Sant Cugat del Vallès, com saben en tractar-
se d’un municipi de més de 5.000 habitants la Llei de comerç aprovada darrerament 
ens demana que concretem quina és la nostra trama urbana per possibilitar la 
implantació del teixit comercial. És en aquest sentit que es presenta una proposta, 
aquesta proposta s’ha consultat amb l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix 
i per tant la sotmetríem a votació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 16.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL SECTOR FORMAT PELS 
ÀMBITS DE CAN BELLET, CAN CANYAMERES I LA GUINARDERA II. (Expedient 
núm. 81001/09). 
 
 1r.- APROVAR PROVISIONALMENT el projecte de Modificació puntual del Pla 
Parcial d’Ordenació del sector format pels àmbits de Can Bellet, Can Canyameres i 
La Guinardera II, promogut per Barnasan, SL, i elaborat per part de l’equip redactor 
de OUA – Oficina d’Urbanisme i Arquitectura, aprovat inicialment pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada en data 19 de juliol de 2009, que regula l’ordenació 
d’ambdues parcel·les, així com determina l’amplada de la via pública que hi confronta, 
en 18 m d’amplada, en els termes i previsions de la documentació planimètrica 
complementària que s’incorpora a l’efecte i en tota la longitud d’aquest vial, que haurà 
d’incorporar les prescripcions de l’informe de la Direcció de Mobilitat, d’acord amb el 
que determina l’art. 89.5) de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions 
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Públiques i del Procediment Comú, tenint en compte que s’ha complementat l’estudi 
d’avaluació de mobilitat generada d’acord amb les observacions de l’informe emès 
per l’Autoritat del Transport Metropolità. 
 
 2n.- REMETRE l’estudi d’avaluació de mobilitat generada a l’Autoritat del 
Transport Metropolità, d’acord amb el que determina l’art. 20.2) del Decret 344/2006, 
de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
 3r.- REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
juntament amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament 
de textos, en compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per tal d’interessar llur 
aprovació definitiva, segons allò que preveu l’art. 78 del Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Un document molt 
breu que ens ha de permetre aprovar provisionalment una modificació puntual, 
concretament en unes parcel·les situades a l’àmbit de Can Bellet, Can Canyameres i 
la Guinardera, confrontants amb la masia de la Guinardera i que han de permetre la 
instal·lació de Laboratoris Echevarne a la nostra ciutat, atès que aquests laboratoris 
per la seva tasca i la seva funció o funcionalitat dels espais necessiten una planta 
més ampla i per tant poca alçada el que fem és puntualment modificar aquest gàlib i 
permetre aquesta implantació adequada dels Laboratoris Echevarne. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 
membres electius presents, en trobar-se absents en el moment de la votació els 
regidors Srs. Calderón i Toni Ramon). 
 
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 
 17.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE SOL·LICITUD DE L’EMD DE 
VALLDOREIX DE CONCERTACIÓ D’OPERACIÓ DE PRÉSTEC. 
 
 Vist l’informe d’Intervenció de data 10 de maig de 2010 i la documentació 
aportada per part de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, en relació a la 
sol·licitud d’un préstec amb la Caixa de Crèdit en el marc del Programa de Crèdit 
Local de la Diputació de Barcelona, destinat a les obres de rehabilitació de la riera del 
Nonell. 
 
 PROPOSO: 
 
 1r.- RATIFICAR, en els termes previstos a l’article 83.3) 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, la sol·licitud de la tramitació que està efectuant l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix de la contractació de la següent operació financera: 
 
− Entitat prestadora: Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona. 
− Import de 138.259,49,00 €, destinats a finançar la rehabilitació de la riera del 

Nonell.  
− Tipus d’interès : 0 % 
− Sense comissió d’obertura 
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− Termini: 10 anualitats 
 
 2n.- TRASLLADAR aquesta ratificació plenària a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix per a la seva pertinent tramitació davant de la 
Diputació de Barcelona així com a la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, 
entitat financera signant del préstec sol·licitat, condicionant la seva efectivitat real a 
l’aprovació del Decret de la Presidenta de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix, 
d’acceptació i aprovació de tal operació financera. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Aquesta 
és una sol·licitud de préstec que com saben acabem donant el vist i plau des del Ple 
municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat i en aquest cas es tracta d’una sol·licitud de 
tramitació que està efectuant l’EMD amb la finalitat de cobrir el finançament de la 
rehabilitació de la riera Nonell, un import de 138.000 € que es contractaran amb la 
Caixa de crèdit de la Diputació de Barcelona que és qui promou tot el programa de 
crèdit local a un tipus d’interès del 0%, sense cap tipus de comissió d’obertura i a un 
termini de 10 anualitats. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 18.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE RECTIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE 
L'INVENTARI DE BÉNS A 31 DE DESEMBRE DE 2009. 
 
 Vist el que disposa l'article 105 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, es formula al Ple 
Municipal la següent proposta d'acords: 
 
 1r.- APROVAR en els termes concrets resultants de l'expedient, la rectificació 
de l'Inventari de Béns Municipal, referida a 31 de desembre de 2009, com a refosa 
que incorpora les variacions o moviments de baixes, millores i altes produïdes des de 
l'última aprovació del Patrimoni pel Ple Municipal, si bé els valors resultants dels 
diversos béns de l'actiu resten subjectes a les possibles variacions que en resultin de 
l'aprovació definitiva del compte de les diverses masses patrimonials que formen part 
del Compte General Municipal per a l'exercici de 2009. 
 
 2n.- TRAMETRE una còpia de l'Inventari de Béns amb les seves rectificacions 
al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes del que 
preveu l'article 105 de l’esmentat Decret 336/1988. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Aquest 
punt tracta de l’actualització que fem anualment de tot el que és l’Inventari de Béns 
Patrimonials i en aquest cas tancat a data 31 de desembre del 2009. Potser només 
fer una menció a les variacions que hi ha hagut al respecte d’un inventariat total per 
una xifra de valor de 341 milions d’euros que teníem el 2008, uns 345 milions d’euros 
el 2009 i hi ha hagut altes per part de l’Ajuntament com són l’edifici del Volpelleres 
centre, el Centre Cívic de la Plaça del Coll, la planta depuradora de Can Barata, 
l’antena de telecomunicacions de la Floresta, la rehabilitació del Casino de la 
Floresta, el Mira-sol centre i la cessió que hem rebut de l’escola bressol Nostra 
Senyora de Montserrat. Hi ha hagut també baixes com poden ser les oficines de 
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l’antiga oficina de Gestió Tributària al carrer de la Creu, on hi havia situat l’Impulsis, 
que com saben vam prendre l’acord de transmetre al Servei d’Ocupació de 
Catalunya. També s’inclouen les altes que Promusa ha efectuat, Plaça Ausiàs March, 
Volpelleres centre, Avinguda de la Clota, carrer Benet Cortada, i també els edificis 
destinats al lloguer de protecció, al lloguer que fem d’habitatge públic, passeig 
Baixador, Mar de la Xina, Can Minguet i el carrer Vallseca. Aprofitar també per 
mencionar que s’ha produït una integració entre totes les aplicacions informàtiques de 
comptabilitat i patrimoni, el fet que ha facilitat que aquesta tasca doncs tindrà àgilment 
i posada al dia amb tota exactitud. El valor d’aquests immobles poden variar en el 
Compte General que aprovarem aquest any el 2010. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     24 (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:  0  
Abstencions:     1 (PP) 
 
 19.- DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA  NÚM. 803/10 
DE DATA 22 D’ABRIL D’APROVACIÓ DE L’ASSIGNACIÓ AL COPEVO DE LA 
SUBVENCIÓ DE 6 CONTRACTACIONS EN EL MARC DELS PLANS 
D’OCUPACIÓ. 
 
 Per motius d’urgència, deguda a la necessitat de compliment dels terminis de 
convocatòria del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la presentació de sol·licituds 
de subvenció per als Plans D’Ocupació Extraordinaris 2010, es va aprovar per Decret 
d’Alcaldia núm. 803/10, de data 22 d’abril, la Resolució que més endavant es 
transcriu literalment i, per tant, es proposa al Ple municipal restar-ne assabentats: 
 
“DECRET núm.  803/10.-  Atesa la publicació de l’Ordre TRE/84/2010 de 22 de 
febrer, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la 
concessió de subvencions a entitats locals per a la realització dels plans 
extraordinaris d’ocupació locals.  
 
Atès que la finalitat dels projectes dels plans extraordinaris d’ocupació local és la de 
donar resposta immediata a la situació de crisi econòmica i de destrucció d’ocupació i 
alhora contribuir als fonaments de creixement de valor afegit tant per a les persones 
aturades beneficiàries com per als territoris. 
 
Atès que aquests projectes prioritzen les persones aturades que no rebin prestacions 
d’atur o que estiguin a punt d’esgotar-les i combinen l’experiència professional amb la 
formació per tal que millori la seva qualificació i competència professional. 
 
Atès que el nombre de contractes assignats al municipi de Sant Cugat del Vallès, 
segons annex 2 de l’Ordre de referència és de 78 amb una subvenció total de 
585.000 €, sent 546.000 els corresponents a la contractació i 39.000 a la realització 
d’accions de formació. 
 
Atès que el municipi de Sant Cugat del Vallès ha presentat una sol·licitud de diferents 
projectes que permetran la contractació de 72 persones del municipi, i que per tant hi 
haurà 6 contractacions que no realitzarà. 
 
Atès que segons l’article 7 de l’Ordre “Tipus i durada dels projectes”, una de les 
fórmules per a l’execució de les actuacions municipals és mitjançant entitats locals 
d’àmbit supramunicipal. 
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Atès que el Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental   
contempla entre les seves prioritats contribuir a la millora de la situació 
socioeconòmica de la comarca mitjançant el desenvolupament de mesures d’atenció i 
millora dels serveis a les persones, especialment dels que tenen més dificultats 
socioeconòmiques i d’accés al mercat de treball. 
 
Atès que el Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental té 
prevista la sol·licitud d’un projecte en el sector de les tecnologies de la informació i la 
comunicació que, pels seus objectius i actuacions, és d’interès per a l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès. 
 
Atès que l’execució del projecte es realitzarà des del Consorci, mitjançant la 
contractació laboral i el desenvolupament de les accions formatives de les 6 persones 
que l’ajuntament de Sant Cugat assigna al projecte i que es seleccionaran pel 
Consorci d’acord amb l’establert a l’Ordre i provinents de diferents municipis de la 
comarca. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar l’assignació de 6 contractacions de les indicades a l’annex 2 de 
l’Ordre TRE/84/2010 de 22 de febrer i la subvenció corresponent de 45.000 € per a 
l’execució del projecte a presentar pel Consorci per l’Ocupació i la Promoció 
Econòmica del Vallès Occidental. 
 
Segon.- Comunicar aquests acords al Consorci per l’Ocupació i la Promoció 
Econòmica del Vallès Occidental 
 
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquest Decret en la propera sessió plenària que es 
celebri.” 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Sí, 
aquesta dació de compte d’aquest Decret respon, concretament, a la cessió de 6 llocs 
de treballs al Consorci de Promoció Econòmica del Vallès Occidental i que respon als 
plans d’ocupació extraordinaris que ha posat en marxa la Generalitat de Catalunya 
pel 2010, que concretament i d’acord amb les peticions i converses amb l’Ajuntament 
de Sant Cugat eren un total, teníem a disposició, un total de 78 places, de les quals 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès n’ha cobert 72 i, per tant, ens quedàvem 6 
contractes que amb un acord interadministratiu doncs entenem que convenia de 
traspassar al COPEVO, al Consorci d’Ocupació, com he comentat anteriorment, per 
tal que disposi de les mateixes i en cap cas quedin sense utilitzar. 
 
 . REGIDOR SR. ANTONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Preguntar-li al Tinent d’Alcalde Jordi Joly els motius pels quals l’Ajuntament de Sant 
Cugat no ha pogut assumir aquestes 6 places de plans d’ocupació i si en el cas de la 
gestió per part del COPEVO poden ser persones que en aquests moments estiguin 
inscrites com a sol·licitants de feina en el Servei d’Ocupació Municipal. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En la 
mateixa línia que el company Antoni Ramon, demana’ls-hi si podran fer alguna cosa 
per tal que els 6 COPEVO’s, les 6 persones que estaran adjudicades al Consell 
Comarcal, seran ciutadans de Sant Cugat, el per què no hem pogut cobrir aquests 6, 
atès que a Sant Cugat sembla que no però també hi ha algú a l’atur, de tant en quant, 
i per tant, sobretot en alguna de les línies que podrien ser equipaments, suport a 
equipaments municipals, arreglar equipaments municipals, es podien haver cobert. I 
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d’altra banda, home!, destacar coses positives del 70 i “pico” plans que ens han 
caigut aquí a les diferents ciutats engegades pel Govern de Catalunya i malgrat la 
nostra crítica, la positiva és que no es perdran aquests plans d’ocupació i aniran a 
parar a l’Administració Pública. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: La 
primera de les preguntes, si han de ser persones ..., perdoni em pot repetir la 
pregunta Sr. Ramon? 
 
 . REGIDOR SR. ANTONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Les dues 
preguntes eren el motiu pel qual no podíem o l’Ajuntament ja no ha pogut assumir 
aquestes 6 places i després és si aquestes 6 vacants, o aquestes 6 places que 
gestionarà el COPEVO podran ésser ocupades per persones que estiguin donades 
d’alta en el Servei d’Ocupació? 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Sí, sí, 
han de ser-ho. La normativa o el reglament precisament per cobrir aquests llocs de 
treball contempla ja que siguin persones que estiguin en situació d’atur i fins i tot que 
se’ls hi hagin acabat les prestacions, per tant afavoreix aquest sector. Sobre el tema 
de les 6 places, home jo em fixaria sobretot més en els 72 llocs de treball que 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès cobreix. Tiraria una mica enrere i també 
analitzaria una mica d’on ve aquesta política pública, aquesta política pública de la 
Generalitat de Catalunya ve en resposta a una situació realment crítica que estem 
patint com a país on tenim un atur creixent i important i, per tant, la pròpia 
Administració Pública posa en marxa tot un programa per tal de contractar gent 
ràpidament i com més aviat millor d’aquests col·lectius que estàvem parlant ara Sr. 
Toni Ramon, que estan en aquesta situació crítica i d’atur. Jo primer de tot esmentar 
que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès quan coneix aquesta iniciativa de la 
Generalitat de Catalunya s’hi suma, és més, jo personalment amb responsables de 
l’Àrea de Promoció Econòmica i del Servei d’Ocupació Municipal tenim una entrevista 
personal amb la Directora de Projectes i concretament d’aquest projecte del Servei 
d’Ocupació de Catalunya a Barcelona i li posem de manifest que podem estar d’acord 
amb aquesta política de la Generalitat, però atenció, que això és pa per avui i gana 
per demà. És a dir, no hem de perdre de vista que les Administracions Públiques en 
conjunt tenim un problema greu de futur que no el resoldrem únicament alimentant la 
contractació de persones per tal d’intentar mitigar l’efecte. És a dir, si no som capaços 
tots en conjunt, totes les administracions, de crear l’entorn necessari per tal que hi 
hagi una reactivació econòmica i quan més aviat millor, l’únic que farem, només fent, 
si només fem, si cometem l’error de només fer polítiques d’aquest tipus, què 
passarà?, que tornarem a petar la caixa i és que la caixa està totalment petada i ja 
veiem com tenim les finances públiques i l’abast de les seves conseqüències. Per 
tant, jo crec que varem fer una reflexió conjunta, interessant, en la qual i amb el 
mateix esperit que deia el Sr. Ferran Villaseñor, no és un esperit de crítica, és només 
posar sobre la taula el fet que no només des de l’Administració Pública hem de fer 
més obres d’aquest tipus, perquè això no li costa diners a l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès, però li costa molts diners a la Generalitat de Catalunya. Per tant, entre tots 
hem de tenir clar que això dura 6 mesos, que són contractacions per 6 mesos, que 
són gent que moltes vegades, fixis bé, en pocs mesos, perquè des que surt la 
notificació de que hi ha aquest Pla fins que l’Ajuntament posa en marxa la 
contractació d’aquestes 72 persones, aquestes persones, primera, han de quadrar 
amb les finalitats per les quals estan contractades, perquè no es pot contractar a 
qualsevol per qualsevol feina, sinó que a més estan definits els paràmetres sectorials 
en què han de treballar aquesta gent. Per tant, primer problema, és què fa 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, on té les principals àrees d’actuació i a on 
poden ser útils aquestes persones. I segon, que aquestes persones les formem, i les 
formem de cara a que no estiguin permanentment contractades a l’Ajuntament de 
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Sant Cugat del Vallès sinó que després tinguem les màximes possibilitats de que a 
través dels propis Serveis d’Ocupació Municipal aquestes persones amb aquesta 
formació i amb aquesta feina que han fet a casa nostra tinguin alguna possibilitat 
d’èxit a ser incorporades en el mercat laboral. Jo crec sincerament que 72 places en 
el període de temps que ha tingut l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès han de ser 
molt benvingudes i que ràpidament l’Ajuntament quan veu que no pot acabar de 
quadrar el que no farem és contractar gent perquè sí sense cap mena de sentit o que 
no respongui realment a aquests criteris de formació i d’actuació sectorial als quals 
els hi feia esment, doncs ràpidament ens ho demana la Generalitat i ens diu escolta 
aquests 6 transmeteu-nos a nosaltres perquè a través del Consorci d’Ocupació del 
Vallès Occidental, del COPEVO, doncs les cobrirem nosaltres i efectivament aquest 
és el marc. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: No 
volia entrar-hi molt, però em sorprèn una mica, em sorprèn una mica d’alguna de les 
seves declaracions que no haguem trobat alguna tasca a fer a 6 persones a 
l’Ajuntament de Sant Cugat, dins dels ítems que estaven relacionats en els plans 
d’ocupació local que vostè n’ha parlat, ja li he dit que són temes d’equipaments, 
també n’hi ha de noves tecnologies que són més complicats segurament però n’hi 
havia uns quants. Em sorprèn que dins de que tenim 700 treballadors 
aproximadament a l’Ajuntament, que no haguem trobat algunes línies on també 
podem tirar endavant aquestes 6 persones. Però el més important, ja gairebé, no és 
només la funció que farien per l’Ajuntament de Sant Cugat sinó que persones que 
estan a l’atur o que els hi falta només un mes per cobrar i per tant que es quedarien a 
l’atur, i que engreixen la caixa d’aturats i per tant, les prestacions, que tindran una 
formació del 30%, el 30% d’hores a partir de la qual quan acabin aquest període 
formatiu tindran més possibilitats d’accedir, obro parèntesi, amb les dificultats que ja 
hi ha a tenir feina. Es pot determinar si aquest tipus d’actuacions són positives o no 
són positives. Jo crec que són positives. Segurament no són definitives, en això sí 
que estaríem d’acord, igual que tampoc no són definitives però sí molt positives els 13 
milions d’euros que es van invertir a Sant Cugat en les obres per exemple que van 
arreglar el Casino de La Floresta o els 8 que ara s’estan fent. Positiu o no positiu, 
home!, doncs aquests 21 milions d’euros a l’Ajuntament de Sant Cugat en 2 anys serà 
el percentatge més gran d’inversió que hem tingut mai. 
 
 Jo el que li deia era, perquè crec que no és així, si aquestes 6 persones podran 
ser de Sant Cugat. És que jo crec que haurien de ser de Sant Cugat, jo crec que el 
que vostès haurien d’intentar -sé que ho faran- és parlar amb la gent del Consell 
Comarcal per tant dins de les borses de treball que també aquests 6 podran entrar, 
aquests 6 llocs de treball podran entrar totes les persones del conjunt de la comarca 
que ja ens sembla bé, però clar, nosaltres se suposa que estem aquí asseguts per 
donar línia als nostres ciutadans. Segur que hi ha ciutadans de l’Ajuntament de Sant 
Cugat que podran entrar dins d’aquestes línies d’actuació, i per tant, els hi demanem 
amb tota la força i l’estima que ho intentin. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Molt 
breument Sr. Alcalde, només reiterar que jo crec que el més important de tot sobretot 
és que hi ha dues administracions que s’han posat d’acord ràpidament quan una diu: 
escolti en teníem 78, jo n’he cobert 72 i no veig clara l’aplicació d’aquest personal a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en aquestes condicions, tu les tens clares? I 
ells diuen: Jo les tinc clares i les necessito. Doncs 72 per mi i 6 per tu. Jo no li donaria 
excessives més voltes i al contrari crec que és una bona resposta i una bona entesa 
entre dues administracions públiques diferents i evidentment aquests llocs podran ser 
coberts per gent de Sant Cugat i gent de la comarca. Jo aquí en aquest tema, disculpi 
que discrepi, però no crec que tinguem que fer un corporativisme municipal 
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d’aquestes places i que es cobreixi amb la gent que realment ho necessiti i que 
cobreixi les finalitats i les demandes per les quals se les ha de contractar. 
 
 20.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE COMPATIBILITAT A UNA 
FUNCIONÀRIA D’AQUEST AJUNTAMENT. 
 
 Vista la petició de compatibilitat presentada per la senyora Carme Mijans Miret, 
funcionària interina amb la categoria de tècnica mitjana d’administració especial, 
adscrita a l’Àmbit de Polítiques Socials entre la seva activitat municipal i la de 
professora universitària, fora del seu horari de treball habitual. 
 
 Atès allò que disposa l’article 4.2) de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en relació amb els articles 5 i 6 del mateix Cos Legal, i articles 327, 328, 
següents i concordants del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, es proposa al Ple d’aquest 
Ajuntament l'adopció dels següents acords: 
  
 1r.- AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la senyora Carme Mitjans 
Miret, funcionària interina amb la categoria de tècnica mitjana d’administració especial, 
adscrita a l’Àmbit de Polítiques Socials, entre la seva activitat  de tècnica municipal  i 
la de  professora universitària, fora del seu horari de treball habitual,  de conformitat 
amb el que estableix l’article 4.2) de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en relació amb els articles 5 i 6 del mateix cos legal, i articles 327, 328, 
següents i concordants del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. En tot cas, la present 
autorització pot deixar-se sense efecte per variació de les circumstàncies relatives als 
llocs de treball, així com per modificació del règim d’incompatibilitats o per interès 
públic, i, en tot cas, perdrà vigència en cas de canvi de lloc de treball. 
 
 2n.- TRASLLADAR aquest acord a la persona interessada. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ: Portem a 
autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Carme Mitjans i Miret, funcionària 
interina amb la categoria de Tècnica Mitjana d’Administració Especial, adscrita a 
l’àmbit de polítiques socials amb la de professora universitària fora del seu horari de 
treball habitual de conformitat amb el que estableix la Llei d’Incompatibilitats del 
personal al servei a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: El 
nostre Grup, com és habitual en aquests casos s’abstindrà no sense felicitar i 
encoratjar a la treballadora d’aquest Ajuntament, a la seva tasca en altres 
administracions. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:      17 (CiU, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:    0     
Abstencions:        7 (PSC i ICV-EUiA) 
 
 (Es fa constar l’absència en el moment de la votació de la regidora del PP 
Sra. Berta Rodríguez). 
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MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT 
 
 21.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIONS PARCIALS 
DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR PER A USOS 
TÈRMICS EN LES EDIFICACIONS. 
 
 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, atribueix al 
municipi la potestat d’ordenança per establir regulacions normatives dins l’àmbit de 
les seves competències, entre les quals, segons l’article 25.2.f), s’inclou la matèria de 
protecció del medi ambient considerada segons l’article 26.1.d) del propi text legal, 
com a servei públic obligatori en poblacions de més de 50.000 habitants. 
 
 Atès que la nova normativa dels darrers anys referent a energia solar fa 
necessària la revisió i actualització de l’ordenança municipal d’energia solar tèrmica. 
 
 En funció de tot el que s’ha exposat es proposa al Ple Municipal d’aquesta 
Corporació l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
 Primer.- APROVAR INICIALMENT, la Modificació de la vigent Ordenança 
municipal Reguladora de la implantació de sistemes de captació d’energia solar per a 
usos tèrmics  en les edificacions, tot concretant-se la susdita modificació en 
l’adaptació de l’actual ordenança municipal de 2001 al nou Model d’Ordenança 
reguladora de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la 
producció d’aigua calenta en edificis i construccions de la Diputació de Barcelona de 
maig de 2009, tot adaptant la formulació del seu articulat a la casuística del nostre 
municipi. 
 
 Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de 30 
dies a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb el que disposa 
l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
  
 Tercer.- DISPOSAR que la Modificació de l’Ordenança municipal Reguladora 
de la implantació de sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics  en les 
edificacions, en els termes esmentats en l’acord primer, quedarà aprovada amb 
caràcter definitiu, sense necessitat d’adopció de nou acord, en el supòsit que durant 
el període d’exposició pública de l’expedient no s’hagués presentat cap suggeriment 
o reclamació, amb viabilitat en aquest cas de publicació del text modificat de 
l’Ordenança als efectes de la seva entrada en vigor de conformitat amb el que 
disposa l’article 49 en relació amb els articles 65.1) i 70.2) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ: El 15 de novembre de l’any 2002 va entrar en vigor a Sant Cugat 
l’Ordenança municipal reguladora de la implantació de sistemes de captació d’energia 
solar per als usos tèrmics en les edificacions, la qual tenim vigent fins ara. En aquell 
moment Sant Cugat va esdevenir un dels primers municipis que obligaven a 
incorporar sistemes de captació i aprofitament d’energia solar activa per a la 
producció d’aigua calenta sanitària i escalfament de piscines. A més des de l’any 
2001, com vostès saben i de manera ininterrompuda l’Ajuntament ofereix 
subvencions per a l’ús d’energia solar tèrmica en edificis particulars i instal·lacions 
públiques. Des de l’entrada en vigor de l’ordenança han aparegut dues noves 
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normatives supramunicipals, com són el Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat, pel 
qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis i el codi 
tècnic de l’edificació. Totes dues normatives han canviat el marc d’actuació com per 
exemple baixant únicament a un consum de 50 litres/dia d’aigua calenta, és a dir, un 
únic habitatge, el llindar a partir del qual és obligatori instal·lar un sistema 
d’aprofitament solar en habitatges. L’estructura de la nova ordenança que avui es 
proposa aprovar segueix bàsicament l’ordenança tipus elaborada pel grup de treball 
d’energia de la Diputació de Barcelona en el qual han participat activament els tècnics 
de l’àmbit de Medi Ambient de l’Ajuntament, als que agraeixo la seva feina i la seva 
dedicació. Com a característiques més importants d’aquesta nova ordenança dir-los 
que es modifica l’àmbit d’aplicació fent-lo efectiu a totes les noves edificacions o 
construccions, rehabilitació, reforma integral o canvi d’ús de la totalitat dels edificis o 
construccions, tant si són de titularitat privada com si ho són de titularitat pública. 
S’introdueix també un annex que especifica el format i els continguts que haurà de 
tenir el projecte solar a presentar a l’Ajuntament, per tal de facilitar la seva elaboració 
i aprovació. Es modifica també el quadre d’aportació mínima d’energia solar en cada 
cas, en funció del consum de l’edifici i de l’energia de suport. S’introdueixen clàusules 
per a la protecció del paisatge urbà. Es concreten les responsabilitats de les 
empreses instal·ladores i el seu manteniment. Es tipifiquen més detalladament les 
infraccions i les sancions i es determinen les accions de foment per impulsar 
l’aplicació de l’ordenança. També dir-los que en alguns temes hem volgut anar més 
enllà que el propi model d’ordenança de la Diputació i del codi tècnic com ara quan 
limitem la cobertura amb cogeneració a un màxim del 25% del consum total energètic 
perquè ens semblava que era important detallar-ho. Entenem que és una bona 
ordenança, que encaixa amb l’estratègia local contra el canvi climàtic aprovada per 
aquest Ple i que ens ha de permetre assolir els objectius que ens hem fixat quant a 
producció d’energia procedent de fonts renovables a la nostra ciutat i quant a la 
reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. Recordar-los també 
que aquesta és una aprovació inicial i per tant, aquest expedient quedarà sotmès a 
informació pública durant un termini de 30 dies durant el qual es podran presentar 
al·legacions. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Només 
per anunciar la nostra abstenció com ja li he comunicat a la Tinent d’Alcalde per tal de 
poder estudiar bé el text i intentar fer al·legacions. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, disposem 
d’aquesta ordenança que ens assembla pel que vostès ens van explicar bé, des de 
dimecres passat i això no ens ha donat temps suficient de poder-ho estudiar amb 
profunditat. Pel fet de poder presentar al·legacions no podem donar-los-hi suport en 
aquest tràmit perquè sinó no ho podríem fer en el tràmit d’exposició pública. I per tant, 
per reservar-nos aquest dret de presentar i millorar el text i pel fet de que coneixem 
des de fa poc el text nosaltres també ens abstindrem. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     16 (CiU i ERC) 
Vots en contra:   0    
Abstencions:       9 (PSC, ICV-EUiA, PP i Sr. Vázquez-Dodero)  
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 22.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
 . REGIDOR SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Volia fer 
un parell de preguntes.  
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PREVISIÓ OBRES ROTONDA POMPEU FABRA: Una és que al meu Grup li 
agradaria conèixer en quin moment estan les possibles obres per realitzar la rotonda 
de Pompeu Fabra, quan es preveu l’inici, etc.  
 
ZONA APARCAMENT ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES: I la segona és que fa uns 
plens vaig fer un prec sobre la possibilitat de guanyar places d’aparcament al voltant 
de l’Escola Oficial d’Idiomes. Jo no he notat aquests canvis. No sé si haig d’interpretar 
que no es preveu cap canvi o bé que cal fer encara la revisió. Recordo que hi ha 
espais d’aparcament, com ara els de correus, prohibits 24 hores i que pensem que no 
cal, que es pot acotar la seva prohibició d’aparcar al matí. Recordo que aquest entorn 
té molta mobilitat en unes hores molt determinades que són les que funcionen 
aquesta Escola Oficial d’Idiomes.  
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): 
 
PREVISIÓ OBRES ROTONDA POMPEU FABRA: Sra. Gorina, estem acabant de 
tancar el conveni amb la Junta de Compensació del Turó de Can Mates. Saben que 
aquesta és una obra que havia d’executar aquesta Junta de Compensació. En el 
conveni que estem redactant l’objectiu és fer la recepció de la totalitat del barri i veure 
si aquesta obra la pot assumir definitivament la Junta de Compensació i en cas que la 
Junta no pogués l’assumiríem des de l’Ajuntament. Nosaltres calculem que abans del 
mes d’agost tindrem tancat aquest conveni, per tant, entenem que no podrem 
començar obres ben bé fins a finals d’any o primers de 2011, perquè haurà d’haver-hi 
tot un procés de projecte, licitació, etc. Per tant, encara tardarem. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
ZONA APARCAMENT ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES: Sí, Sra. Gorina, lamento que 
entenc que no li varem respondre tot i que els tècnics ho van anar a comprovar i van 
determinar que no hi havia marge per augmentar aquest aparcament. Concretament 
en el cas de correus els horaris els estableix la pròpia empresa de correus i ens els 
comunica. Interpreto que tenen moviment d’entrada i sortida de vehicles durant un 
període més llarg del que nosaltres podríem suposar. Tanmateix si vostè allà 
interpreta o ens vol suggerir alguna altra cosa doncs òbviament la tindrem en compte. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Un 
petit prec i una pregunta.  
 
ESTAT PAVIMENT ZONA CINEMES: El prec és en referència a la pedra del terra del 
costat dels cinemes de Sant Cugat. Ja saben que està en una situació complicada, 
aquell tipus de terra amb els foradets que s’estan trencant. Sé que des de l’àmbit de 
Serveis Urbans estan diguem-ne trobant solucions, entenc, i per tant, era per posar 
sobre la taula la necessitat que es solucioni aquesta situació.  
 
INSTÀNCIES PROPIETARIS EXPROPIACIONS EMD: D’altra banda, una pregunta 
en referència a les zones verdes de Valldoreix. Com vostè sap en diferents ocasions 
hem parlat d’aquest aspecte, fins i tot també en declaracions i nosaltres hem mostrat, 
el nostre Grup ha mostrat la preocupació sobre que en els darrers anys es traslladen 
totes aquelles instàncies de ciutadans que insten a l’expropiació a l’Ajuntament de 
Sant Cugat de zones verdes i es trasllada aquests expedients a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada. Van dir en el seu moment que aquest trasllat i per tant les possibles 
sentències judicials que sortissin farien tancar l’EMD per un tema pressupostari. Obro 
parèntesi, tots sabem la situació de zones verdes pot tancar qualsevol Ajuntament, 
també aquest, en qualsevol cas sí que els hi demanem que cada Administració 
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assumeixi el seu lideratge i també les seves mesures. Vostès saben que les Entitats 
Municipals Descentralitzades o al menys la que tenim aquí al costat no té capacitat de 
planejament i tampoc d’aprofitament urbanístic. Per tant la pregunta és: pensen 
continuar traslladant a l’Entitat Municipal Descentralitzada les instàncies d’expropiació 
que facin els propietaris? 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): 
 
INSTÀNCIES PROPIETARIS EXPROPIACIONS EMD: La resposta és que sí. 
Pensem seguir traslladant aquestes peticions tenint en compte que hi ha 5 sentències 
que decreten i estableixen que la beneficiària és l’Entitat Municipal Descentralitzada. 
Això no vol dir que no estem treballant per una solució. Precisament avui hem tingut 
reunió. Malauradament no ha pogut venir la Presidenta. S’ha excusat en el darrer 
moment, però ha vingut el tècnic de l’EMD el Sr. Miquel Díaz, per treballar tota una 
proposta de modificació de planejament que ha de permetre solucionar precisament 
el tema de les expropiacions. És un document que l’EMD el té des de l’1 d’abril, té 
aquest document que li varem entregar des de l’Ajuntament de Sant Cugat i bé 
nosaltres tindríem la voluntat d’aprovar-lo inicialment, o portar un avanç en el Ple del 
mes de juny. Perquè pensem que és un bon document, que està ben treballat i que 
posa en solució totes les peticions de les zones verdes en sòl urbà. Haig de dir que si 
tiren endavant totes les zones verdes que hi ha previstes en el nostre terme municipal 
no només ha de tancar l’EMD de Sant Cugat sinó l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès també ha de tancar. Per tant, en aquest sentit dir que des de Sant Cugat 
sempre hem pensat que havíem de treballar conjuntament, ho estem fent i bé, 
malauradament avui no hem pogut mantenir una reunió política, ha estat només a 
nivell tècnic, però esperem que ben aviat puguem mantenir la reunió política, l’EMD 
ens pugui fer informe favorable d’aquest document que fa dies que té a sobre la taula 
i, per tant, podem passar a properes aprovacions i no li haurem de remetre més els 
expedients d’expropiació. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 
INSTÀNCIES PROPIETARIS EXPROPIACIONS EMD: És que hi ha diferents 
conceptes que segurament els hem barrejat o jo ho he entès barrejadament. Un seria 
la solució de les zones verdes mitjançant algun planejament urbanístic o algun canvi i 
l’altre seria sobre qui és competent. Jo li preguntaria a vostès, vostè ha citat que sí, 
que existeixen 5 sentències judicials que donen la responsabilitat a l’EMD. Vostè sap 
que també existeix alguna sentència que dóna la responsabilitat d’expropiació a 
l’Ajuntament de Sant Cugat. Jo crec que és important que posem sobre la taula tot, 
no solament allò que és una part. I en aquest sentit és això, vull dir, també existeixen i 
vostè sap que l’Ajuntament de Sant Cugat també ha pagat sentències d’expropiació 
de zones verdes que eren sortides d’una sentència judicial. Cal que trobem l’atzucac.  
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC:  
 
ZONA D’APARCAMENT DIR SANT CUGAT: Segurament no sé si vostès tindran 
present que davant el DIR, gimnàs, hi ha un vial i després del vial hi ha un talús que 
segons el punt té entre 2 i 3 metres a l’altra banda de la carretera hi ha un garden i un 
descampat que molta gent hi aparca el cotxe. Aleshores, moltíssima gent quan surt 
del DIR o entra al DIR doncs baixa el talús, travessa la carretera fins anar a la zona 
d’aparcament. Allà no hi ha escales ni hi ha res i sobretot a la gent que baixa i el dia 
que està mullada la gespa -que en aquell lloc hi ha gespa- hi ha un perill evident de 
relliscar i anar-se’n al mig de la carretera. I no és que tingui la pell fina, sinó que hi ha 
un perill evident de caure i anar-se’n al mig de la carretera. Sé que la carretera no és 
de la seva competència sinó que aleshores els demanaria que intentessin buscar una 
solució tècnica, una escala i en tot cas preguntessin a la Diputació si es pot posar un 
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pas de vianants o alguna mena de solució. Aquest fet es dóna cada dia i desenes i 
desenes de vegades.  
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
ZONA D’APARCAMENT DIR SANT CUGAT: Sr. Grangé, som perfectament 
conscients del que vostè exposa, ho hem exposat reiteradament també a Carreteres 
de la Generalitat, la carretera és propietat de la Generalitat i és qui la gestiona. Ens 
han repetit en reiterades ocasions que no és possible fer un pas de vianants allà. 
Nosaltres fins i tot ho hem comunicat a la Direcció del Centre Esportiu per tal que 
alerti als usuaris que aquesta acció la fan al seu propi risc i que no està permesa des 
del punt de vista de la normativa de vialitat i nosaltres malauradament tampoc, fins 
que no hi hagi una reforma integral d’aquesta via que passa per la nostra ciutat no 
podrem fer-hi res més. Ho lamento. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Eren dues 
preguntes. O una pregunta i un prec, millor dit.  
 
SERVEI CANGURATGE PERSONES A L’ATUR AMB PERSONES DEPENENTS: 
Ara fa un any, bé, demà farà un any, el 18 de maig de 2009, varem presentar una 
moció que va ser retirada i la varem presentar el mes següent i entre un mes i l’altre 
va aparèixer partida pressupostària, la planificació i gairebé ja l’execució del que 
nosaltres proposàvem, que eren uns serveis de canguratge per a totes aquelles 
persones que estiguessin buscant feina i que tenir fills a càrrec o tenir persones grans 
a càrrec doncs això els impedís de poder anar a cursos de formació o a les sessions 
d’orientació que fa el Servei d’Ocupació Municipal. Un any després i després de 
respondre’m que no es consensuen mocions de serveis que ja estan planificats o que 
no posem en qüestió l’agilitat dels Serveis Socials de la Casa, voldríem saber si 
aquests 7.070 € que vostès tenien pressupostats que van aparèixer com dic d’un mes 
a l’altre s’han executat, si o no? I si s’han utilitzat i s’han fet aquests serveis de 
canguratge per a les persones que estan –repeteixo- buscant feina i que tenir fills a 
càrrec els pot impedir d’assistir en aquestes sessions de formació o d’orientació.  
 
SOL·LICITUD INFORMACIÓ VIDEOVIGILÀNCIA: I l’altre és fer un prec a l’Alcalde, 
una sol·licitud d’una informació i si no és possible que ens responguin si us plau per 
escrit la denegació. Nosaltres fa temps que estem demanant a la Comissió 
Informativa de Seguretat Ciutadana poder visionar la documentació que justifica la 
ubicació de càmeres de seguretat al carrer Santa Maria, al carrer Santiago Rusiñol, al 
carrer Valldoreix, diguéssim l’eix de vianants entre l’Estació i la Plaça Octavià. 
Sempre se’ns ha denegat al·legant que la base de dades no és propietat de 
l’Ajuntament de Sant Cugat i per tant, això fa que no puguem veure la resta de la 
documentació que repeteixo ha motivat la ubicació d’aquestes càmeres. Informació 
que com no coneixem doncs per tant el nostre Grup és incapaç en aquests moments 
de poder-se posicionar si realment eren necessàries, sí, no o si aquests eren els 
espais de la ciutat més necessaris on ubicar-ho. Hem demanat al Secretari municipal 
i la seva erudició ens ha fet arribar tota una documentació força important avui al matí 
que no hem pogut estudiar però sí que hem llegit un article de la Llei Municipal de 
Règim Local de Catalunya que diu que tots els membres de les corporacions locals 
tenen dret a obtenir de l’Alcalde o Alcaldessa o el president o Presidenta de la 
Comissió de Govern tots els antecedents, les dades o les informacions que són en 
poder dels serveis de la corporació i són necessaris pel desenvolupament de llur 
funció. Per tant, entenem que aquestes dades són necessàries per a desenvolupar la 
funció de seguretat ciutadana i per tant, com a regidor membre de la Comissió 
Informativa de Seguretat Ciutadana demanaríem veure aquests expedients que 
motiven la ubicació de càmeres de seguretat en el nostre municipi.  
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 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. FORTUNY 
(RESPOSTA):  
 
SERVEI CANGURATGE PERSONES A L’ATUR AMB PERSONES DEPENENTS: 
Sr. Toni Ramon recordo perfectament la moció de 18 de maig respecte als serveis de 
canguratge on fins i tot anàvem més enllà. Comentàvem no només el canguratge de 
“nanos”, fins i tot canguratges de persones que tenien gent gran al seu càrrec. Bé, 
compartim la seva sensibilitat, això per endavant, i comentar que aquest servei el 
gestiona, com vostè sap, el Servei d’Ocupació Municipal. A les reunions que tenim de 
coordinació amb el SOM es tracten entre d’altres temes l’execució d’aquestes 
subvencions i a hores d’ara cap usuari ha demanat aquest servei tot i estar publicitat i 
informat individualment de la possibilitat de poder-hi accedir. N’estarem al corrent de 
l’evolució d’aquest servei però en principi el resultat tot i estar informat individualment 
no ha estat demandat, per dir-ho d’alguna manera. 
 
 . REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA I RELACIONS INSTITUCIONALS, 
SR. MARTORELL (RESPOSTA): 
 
SOL·LICITUD INFORMACIÓ VIDEOVIGILÀNCIA: Bé, Sr. Ramon ja li he dit en 
reiterades ocasions. Jo vaig fer una consulta al Secretari de Seguretat Pública, al Sr. 
Joan Delors si jo podia donar unes dades sobre delinqüència, victimització, etc. que 
són titulars del Departament d’Interior. La resposta que vaig obtenir és que no es 
poden donar. En virtut d’això jo no sóc el titular de la base de dades, no li puc donar. 
Per tant, és que no tinc més a l’abast. Per a vostè fer-los un criteri ha d’haver-hi totes 
les dades de victimització que correspon al Cos de Mossos d’Esquadra, al 
Departament d’Interior i vostè hauria de fer-se una component de localització. Jo no 
tinc cap inconvenient, però es que la informació, la instrucció que jo tinc dels Serveis 
de Seguretat Pública del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya és que 
aquestes dades no es poden donar. A partir d’aquí, jo en virtut del que diu la llei no 
puc donar-li. Jo ho lamento moltíssim, però és que ho diu la llei. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
 
SOL·LICITUD INFORMACIÓ VIDEOVIGILÀNCIA: Bé, com ja he sol·licitat abans 
m’agradaria que això m’ho responguessin per escrit i a poder ser amb el vist-i-plau 
dels Serveis Jurídics, perquè repeteixo, l’article diu que aquestes dades que són en 
poder dels Serveis de la Corporació, i per tant, jo considero que sóc membre de la 
Corporació municipal si ningú em diu el contrari i m’agradaria evidentment ser 
coneixedor no de les dades en concret sinó d’aquest expedient que justifica o motiva 
la ubicació de càmeres per a poder fer una avaluació. Senzillament en aquests 
moments no puc fer-ho. 
  
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 
 
SOL·LICITUD INFORMACIÓ VIDEOVIGILÀNCIA: Sr. Ramon, he entès per la 
intervenció del Sr. Martorell sense entendre excessivament del tema que el que no li 
podem facilitar és les dades amb pels i senyals, per a que ens entenguem, però 
dades estadístiques sí que li podem donar, m’imagino. Em diuen que ja les tenen. Bé, 
de totes maneres farem els esbrinaments pertinents. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR:  
 
SOL·LICITUD INFORMACIÓ VIDEOVIGILÀNCIA: Era una mica enllaçant amb el 
que ha dit el Sr. Toni Ramon, donat el cas que el Sr. Martorell diu que és per part 
d’Interior que li han contestat això. Jo el que agrairia que la contesta que li han donat 
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ens ho fes arribar a tots els Grups d’aquí de l’Ajuntament segons li han dit que no ens 
ho pot lliurar.  
 
IL·LUMINACIÓ TÚNEL RONDA NORD: Per altra banda Sr. Alcalde si li sembla 
passo a les altres: En primer lloc era referent al túnel que hi ha a la Ronda Nord, que 
això fa a la vora un any ja ho varem denunciar. Hem vist que continua igual en el 
sentit de que quan tu vens des de Coll Favà i entres en el túnel només hi ha una llum 
en tot el túnel o dos. I no es veu res. Varem demanar que si us plau es mirés de 
reposar els llums que hi ha, perquè les llums sí que estan però estan apagades. En 
canvi el túnel que va de la Rotonda cap a l’Eroski, aquest sí que està tot il·luminat. 
Per tant, el que agrairíem si us plau és que d’una vegada per totes es posessin en 
funcionament aquests llums.  
 
ESTAT CARRER DIPUTACIÓ DE LA FLORESTA: Després una altra qüestió que és 
referent al carrer Diputació. Al darrer Consell de Districte de la Floresta varem 
comentar i vaig denunciar el fet que s’acabava de reparar el que és el carrer 
Diputació a la Floresta i que hi havia uns grans sots. A part de que hi havia tot un 
seguit de rases que estaven obertes. Varem comentar que donat el cas que la 
construcció és recent que es mirés que la fiança que ha dipositat l’empresa 
constructora se li retingués fins que no reparés tot el que era el carrer Diputació i el 
deixés en condicions, perquè també es va parlar en el Consell de Districte de que si 
havien fet fallida o no havia fet fallida. El que agrairíem si us plau és que es fes el 
seguiment a aquesta empresa que va fer el que era l’obra de condicionament 
d’aquest carrer i es posés de nou en condicions. Després també varem estar parlant 
per part del Consell de Districte de les mancances que ens trobem una mica a 
l’Escola de la Floresta i per part del Partit Popular presentarem una moció per a que 
s’arrangi tota la zona de l’Escola de la Floresta.  
 
ANUNCI FINANCIAL TIMES: Després també ens agradaria fer un aclariment a veure 
si vostès ens podrien explicar, a veure hem vist que últimament, l’Ajuntament de Sant 
Cugat ha gastat 20.000 € en anunciar-se en el Financial Times. Voldríem saber 
exactament la partida pressupostària de la qual ha sortit aquesta despesa que deu 
ser extraordinària i després, bé, en uns moments de crisi com estem, ja sé la resposta 
quina serà, perquè em diran que de cara al futur poden venir empreses de la resta del 
món a instal·lar-se aquí a Sant Cugat, però siguem més realistes i toquem de peus a 
terra, avui en dia el Financial Times ens ha costat 20.000 € quan de vegades estem 
demanant ajuts per a gent gran, famílies, famílies monoparentals, etc. i aquí en 
mocions se’ns tira enrere. Voldríem saber exactament de la partida pressupostària si 
ha estat extraordinària o què, o si ha sortit de l’OAMCIC o d’on exactament.  
 
ABOCAMENTS CAN BORRULL: I després per acabar, ens agradaria parlar de Can 
Borrull. Ja n’hem parlat al mig del Ple però és que ens ha semblat entendre de que no 
existeixen abocaments a la riera de Can Borrull. I tant que n’hi han!. Perquè diuen, o 
almenys ens ha semblat entendre que per part de l’ACA i de Parc de Collserola de 
que tot va bé. I dius, escolti, no va bé. Can Borrull és una zona de riera a on està 
impregnada de mosquits tigres apart de detritus, etc. i que s’és conscient de que 
s’aboca directament a la riera i el que han dit per part del decret que s’ha enviat als 
veïns és que deixin d’abocar i que tornin a fer pous negres, quan aquesta ordre de 
tancar els pous negres els hi ve per part de l’Ajuntament de l’any 1992 o 90’s i escaig, 
perquè aleshores es va parlar per part d’un tal Sr. Torres que hi havia a l’Ajuntament 
junt amb els tècnics d’aquí de l’Ajuntament i el Sr. Franquesa aleshores Tinent 
d’Alcalde d’Urbanisme de que es farien dos vessants de clavegueram a Can Borrull, 
aleshores escolti parlem una mica en serio de Can Borrull i posem-li les solucions. No 
intentem encendre el ventilador cap els veïns i que ells posin les solucions. Hi ha una 
responsabilitat que és municipal i li tenim que donar solució.  
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 . REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
 
ANUNCI FINANCIAL TIMES: Jo volia fer una pregunta sobre el tema Financial 
Times. Res, és una pregunta molt adreçada al Sr. Joly, com a responsable de l’àrea 
de Promoció Econòmica. Com vostès saben la setmana passada va sortir una notícia 
a cugat.cat que es feia ressò que al Financial Times per una banda sortia un article 
elogiant l’entorn econòmic de Sant Cugat, Sant Cugat entenem que és Sant Cugat, 
Bellaterra, Rubí, el Catalonia Innovation Triangle i per altre banda sortia també al 
costat de la notícia un anunci, en aquest cas pagat per l’Ajuntament de Sant Cugat, 
de promoció de l’Ajuntament de Sant Cugat, que la mateixa notícia deia que havia 
costat 20.000 €. Aleshores, no entraré a valorar les subvencions o no amb 20.000 € 
es poden fer moltes coses i ho demostra el Pressupost de l’any passat, ho demostra 
un punt de l’Ordre del Dia d’avui. Vint mil euros són 2,5 places d’un Pla d’Ocupació a 
que avui hem renunciat, per exemple. És un exemple. Aleshores jo li volia preguntar 
al Tinent d’Alcalde d’Economia, Promoció Econòmica, etc. quina previsió d’impacte 
econòmic creu què tindrà a Sant Cugat aquest anunci que repeteixo que va costar 
20.000 € a les arques municipals. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Calderón tenia alguna altra pregunta apart 
d’aquesta? Val. Sra. Rodríguez el tema de la Ronda Nord de les llums i del carrer 
Diputació entenc que són precs i la Sra. Paraira en pren nota. En quant al que ens ha 
plantejat del CEIP la Floresta és un anunci d’una moció que vostè presentarà i la 
qüestió de Can Borrull li respondrà la Sra. Conesa. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): 
 
ABOCAMENTS CAN BORRULL: Sra. Rodriguez, a veure, jo crec que no ens hem 
entès. En tot cas jo el que puc parlar és a partir de l’any 1999, que sóc regidora, no 
puc parlar dels anys abans de l’any 1999 perquè desconec quines actuacions 
s’havien fet. En qualsevol cas el que sí li asseguro és que nosaltres des de l’àrea de 
Territori el que hem estat fent tot aquest temps és prendre’ns molt seriosament l’àmbit 
de Can Borrull i estic d’acord que s’ha de parlar seriosament de tota la qüestió de 
l’àmbit de Can Borrull. Tant ha estat així que la nostra àrea ha tirat endavant amb el 
consens de totes les forces polítiques però ha mirat de buscar els màxims consensos 
per tirar endavant la modificació de Pla General, possibilitar la legalització de les 
cases i hem seguit treballant per a solucionar els problemes que hi ha derivats de la 
infraurbanització que té aquest sector. Per tant, jo crec que sí, que s’ha de parlar i 
crec que s’ha parlat seriosament de Can Borrull en aquest plenari, crec que fa anys 
que s’està parlant seriosament de Can Borrull, que s’ha estat absolutament 
responsable en la legalització de les cases que no s’ha produït una legalització a 
nivell diguéssim desaforat ni especulatiu sinó que es va ser molt curós al presentar a 
les administracions superiors un equilibri en el barri, un equilibri en el districte i, per 
tant, els instruments urbanístics que tenim ens han de permetre abordar aquests 
mancances i aquestes deficiències. I és en aquest sentit que bé, que efectivament 
tenim constància d’unes denúncies en relació a uns abocaments a la riera i per això 
l’Ajuntament decideix actuar a l’empara de la Llei d’urbanisme que el que estableix, 
bé no sé si cal que el llegeixi però ho tenia per aquí, estableix l’obligació de tot veí de 
tenir les seves aigües depurades si més no abans d’abocar-les a la riera. Per tant 
aquesta és l’actuació que ha dut a terme l’àrea de Territori, és a dir, tenir coneixement 
d’una denúncia i actuar. Evidentment, a partir d’aquí hi ha molts passos a fer encara. 
És a dir, en 3 setmanes els veïns hi ha qui tenen pous morts i, per tant, que ja tenen 
la qüestió solucionada, n’hi ha que s’han interessat per a comprar depuradores o 
minidepuradores que costen al voltant 3.000/4.000 euros i que poden donar solució a 
8/10 veïns. O sigui, hi ha solucions a fer, però en qualsevol cas, en cas que els veïns 
no poguessin abordar aquestes solucions l’Ajuntament, com li he dit abans, està 
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treballant per una solució provisional mentre no tinguem aprovat el Pla de Millora 
Urbana. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
ANUNCI FINANCIAL TIMES: Amb el tema de l’anunci els respondré jo mateix i fer-
los, res, uns breus comentaris. El primer en relació a la quantitat que ens hem gastat 
els 19 mil i escaig euros, no són 20.000 euros, és una quantitat que vista d’aquesta 
manera és molt i es pot fer comparacions, es poden fer moltes comparacions 
demagògiques amb moltes partides de l’Ajuntament. Fins i tot en relació a les dietes 
que vostès i jo cobrem i si les comparem amb segons quines pensions els hi podem 
explicar als pobres ciutadans que nosaltres no sé què ..., o sigui que això és molt fàcil 
de fer. Òbviament, sempre i més en un moment com aquest abans de gastar-nos uns 
diners mirem molt sobre la seva rendibilitat. I estem convençuts que és una inversió 
que val la pena per la ciutat. Sempre he dit que en els moments en que les coses van 
malament tenim l’obligació d’agafar la maleta i moure’ns i anar per allà a córrer món, 
a buscar inversions o buscar empreses i, en definitiva, a buscar gent que pugui crear 
ocupació a la nostra ciutat. Això és el que sempre ha practicat aquest Ajuntament i ho 
hem fet també en aquest cas. Escolti’m que 2,5 places del Pla d’Ocupació que avui 
hem comentat representen això, és que nosaltres aspirem a moltíssim més que 2,5 
places. A quantes? No ho sé. El que sí que sé és que hem posat un anunci en un 
diari de referència no a nivell d’Anglaterra o del món anglosaxó, no, no a nivell 
mundial en el terreny econòmic. El diari de referència dels CEOS, dels CAPS de totes 
les empreses multinacionals del món. Del Japó fins a Estats Units. Un diari que 
publicava un suplement sobre el nostre país i que a més ha publicat un article en el 
qual deixa bé la nostra ciutat, fet que tractant-se del Financial Times és molt 
important, perquè el Financial Times és un diari que no es casa amb ningú i 
generalment és bastant crític amb tothom. Bé, hi ha alguns comentaris del propi diari 
que a mi no m’han agradat, però en fi és la seva opinió. Per tant, aspirem a molt més, 
no li puc dir a quant. Ara bé, sí que els hi puc dir que ja hi ha un efecte positiu en 
relació amb aquest anunci, que és l’efecte que ha produït a les empreses que estan 
implantades a la nostra ciutat i a Sant Cugat. Fixi’ns-en vostès, ho sabem perquè ens 
ho ha fet arribar algú: és el diari que llegeixen els responsables màxims de les 
empreses multinacionals implantades a Sant Cugat. Unes empreses que vostès 
s’imaginen al mapa del món al darrera de la taula del Director General i uns puntets, i 
en un surt la nostra ciutat. Doncs fixi’ns-en que el nom els hi sona i que vegin que el 
Financial Times parla de Sant Cugat del Vallès i parla positivament, segur que ratifica 
la seva convicció que Sant Cugat està bé i és el lloc que han triat i ajuda als seus 
referents i als seus directors a la nostra ciutat que estan batallant amb Japó, amb 
Estats Units per tal d’aconseguir inversions o el manteniment de la creació 
d’ocupació, o el manteniment de la producció a la nostra ciutat. A les empreses 
d’àmbit nacional, però que els seus directius també llegeixen el Financial Times, 
doncs escolti’m és un element de prestigi, és un element que reforça la marca Sant 
Cugat i que reforça la marca del Triangle d’Innovació de Catalunya que composem 
Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola. Per tant, penso que ja de moment està justificadíssim 
el benefici, el retorn que hem tingut i esperem que en el futur sigui molt més 
important. El que tenim molt clar és que sense accions com aquesta, no només 
aquesta, sinó altres accions similars seria impossible que poguéssim captar les 
inversions que esperem que puguin anar venint cap a la nostra ciutat. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
 
ANUNCI FINANCIAL TIMES: Sr. Alcalde, tant sols saber de quina partida 
pressupostària ha sortit i si ho ha pagat l’OAMCIC, l’Organisme Autònom de 
Comunicació, o d’on ha sortit aquest diner, o si ha estat de manera extraordinària o 
què? 
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 . REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
 
ANUNCI FINANCIAL TIMES: Molt breument, avia’m a mi em sembla molt bé tot això 
que ha explicat vostè, però jo espero formar part d’una ciutat, 1) que no sigui una 
marca, que sigui una ciutat viva plena de persones, 2) que no només es pugui gastar 
20.000 euros al Financial Times, sinó que es gasti 40.000 en el SOM, que això és el 
que no passa i això són models de política de promoció econòmica i d’ocupació. Això 
és el que no passa a Sant Cugat. Invertim en anuncis, en marca Sant Cugat, amb que 
ho llegeixin els grans executius de les grans multinacionals que estan implantades a 
la ciutat. Espero que els executius de la SHARP també hagin llegit l’anunci i li hagin 
dit a vostè qualsevol cosa. Espero que això també hagi passat. Jo només remarcar 
que a nivell polític això nosaltres no ho haguéssim fet, i nosaltres haguéssim apostat 
per solucionar els problemes de la gent del dia a dia aquí, i això a Sant Cugat de 
moment no passa. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
ANUNCI FINANCIAL TIMES: Bé, no coincidim, ni en l’apreciació que fa vostè 
d’aquesta despesa ni amb allò que diuen vostès que haurien fet. Com si nosaltres ens 
oblidéssim del dia a dia, justament. Escolti, és la nostra principal preocupació, 
dediquem el 90 % dels nostres esforços a resoldre el dia a dia de les persones i 
també de la gent desocupada. Ara bé, no deixem de pensar en el futur. Per què es 
pensa vostè que avui hem aprovat el Pla Parcial de Can Marcet? perquè vingui 
Laboratoris Esteve, el laboratori català que va facturar més durant l’any 2009 o que 
Laboratoris Echevarne vingui a Sant Cugat. Per què sí? Escolti, perquè la marca Sant 
Cugat és una marca atractiva, és una marca de prestigi, per això venen ells. Escolti’m 
i tot això, aquesta marca, es reforça amb accions com aquesta, que no són 
incompatibles amb res. Escolti jo em preocuparia si em digués vostè que m’estic 
gastant o que ens estem gastant diners amb coses que no serveixen per res. I si vol li 
poso exemples d’aquells que van acabar ahir a les 10 del matí amb una ..., no, 
escolti’m, gastar-se 3 milions d’euros amb un referèndum que simplement vol ser no 
sé què. Això serveix per alguna cosa, això crea ocupació, això promou la marca 
Barcelona, la reforça o té altres característiques? Per tant, escolti’m 19.000 euros en 
economia productiva enfront de 3 milions d’euros amb no sabem què, miri ho tinc molt 
clar, 19.000 euros en el Financial Times. 
 
 Sí, brevíssimament, no Sra. Rodríguez, perdoni, és que no la sé la partida és 
del Pressupost, esperi, esperi, del Pressupost corrent de l’àmbit de Promoció 
Econòmica. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Gràcies Sr. Alcalde. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: De res, Sra. Rodriguez. Sr. Calderon, 
brevíssimament.  
 
 . REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
 
ANUNCI FINANCIAL TIMES: Molt breument. Li agrairia que home com a mínim de 
moment estem a l’Ajuntament de Sant Cugat, una; dues, crec que comparar segons 
quins processos amb Sant Cugat, home sí tot es pot comparar, jo també ho he fet 
abans, però és clar comparar-se amb Barcelona, amb una ciutat d’1,5 milions 
d’habitants amb una consulta que podia haver participat molta més gent i 
probablement tècnicament podria haver funcionat millor, perfecte, però escolti’m 
estem parlant d’ocupació, estem parlant de Promoció Econòmica i a l’ajuntament de 
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Sant Cugat sí que fa una part, però l’altra no la fa i l’està desmantellant. El Servei 
d’Ocupació Municipal té els números que té i espero que el pacte de pressupost amb 
ERC pugui millorar aquesta situació. Ja està, aquesta és la realitat actual a dia d’avui. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
ANUNCI FINANCIAL TIMES: Sí, però escoltant atentament els debats que vostès 
mantenen al Ple, que de vegades encara que miri aquí sempre estic escoltant, vaig 
viure un debat molt interessant entre vostès, el Sr. Ramon va participar i el Sr. Joly. I 
el que quedava de manifest en aquell debat és que els nostres models de promoció 
econòmica no són exactament els mateixos, entre vostès i nosaltres. Ja està, 
escolti’m, però això no vol dir que no ens preocupi la promoció econòmica, ara el 
model és diferent i nosaltres estem invertint allà on creiem que hem d’invertir per 
crear ocupació, no allà on vostès creuen que hem d’invertir. És clar, evidentment, 
però escolti’m si vol un dia mirem els resultats de la política econòmica que vostès 
defensen i de la que nosaltres defensem i jo sé cadascuna on condueix. I per últim, 
segur que era molt útil lo de Barcelona, però miri a Sant Cugat del Vallès va haver-hi 
un referèndum fet amb una sabata i una espardenya al qual vostè i jo li varem donar 
recolzament I que va tenir una participació superior a la de Barcelona amb 3 milions 
d’inversió directa amb promoció de la participació. Per tant, no sé si han estat gaire 
útils aquets diners, potser la Plataforma pel Dret a Decidir es podria llogar i explicar 
com es fan les coses. Si li sembla ho deixem aquí Sr. Calderon. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Dues 
preguntes.  
 
SITUACIÓ OBRES PISCINA MIRA-SOL: La primera és que em contestin amb 
exactitud què està passant amb la piscina de Mira-sol que segons les darreres 
notícies, l’empresa o la UTE que està fent la piscina, una altra vegada més una altra 
empresa ha fet fallida, aleshores segons tinc entès se li ha donat 3 mesos per intentar 
reflotar l’empresa i a partir d’aquí veurem què passa. Aquesta és la pregunta.  
 
BAR CASAL DE MIRA-SOL: La segona és que el Casal de Mira-sol abans de la 
seva ampliació hi havia un petit bar que donava servei a la gent que anava allà a 
actes, entitats, als pares que esperaven als nois a la sortida dels cursos. Era una 
cosa modesta però realment donava servei i feia el seu paper. Ara tenim un Casal de 
Mira-sol en principi doblat en quant a serveis i aquest bar no existeix i l’espai que 
estava dedicat per un futur bar no s’està omplint i sembla ser que algú ha dit que 
aquesta concessió no és rendible. Bé, cada tarda que vostès poden passar per allà 
veuran als pares que estan esperant als nens o als mateixos adults que entren a 
aquests cursos de dia o activitats que no tenen un lloc on poder prendre una cosa 
calenta o simplement poder fer xauxa allà asseguts i parlant. I la prova la varem tenir 
el diumenge passat a la festa del Casal de Mira-sol on per primer cop no havia cap 
lloc on poder fer un cafè. La gent es va espavilar portant les cafeteres de casa. Crec 
que en un Casal de Mira-sol que ara està treballant amb molta marxa, amb molta 
empenta, que s’ha fet una ampliació, requeriria, perquè a més l’espai existeix, el fet 
que hagués un petit bar que donés servei a aquestes persones que li dic. 
 
 . REGIDOR D’ESPORTS, SR. AMADOR (RESPOSTA): 
 
SITUACIÓ OBRES PISCINA MIRA-SOL: Està previst davant de la sol·licitud de 
l’empresa en aquest cas d’ampliar amb una pròrroga aproximadament de 3 mesos 
l’execució de l’obra, hi ha la intenció inicial d’accedir-hi i a més recordar que no ha fet 
fallida sinó que estan amb ampliació de capital i refinançament de l’obra. Estem a 
l’expectativa. Nosaltres per part de l’àrea d’Esports tenim intenció d’informar-los a la 
pròxima Comissió Informativa. Varem avançar breus notes a l’anterior i per tant, si li 
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sembla bé, a la Comissió Informativa d’Esports seran puntualment i degudament 
informats. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT, 
SR. ESCURA (RESPOSTA): 
 
BAR CASAL DE MIRA-SOL: Sr. Massanés, vostè mateix ha donat la resposta. No 
són rendibles. Cada vegada si vostè observa diferents locals, casals, veurà que hi ha 
un procés imparable de substitució d’aquests petits bars que fins a cert moment 
podien haver tingut un cert rendiment i veurà una substitució “paulatina”, o més ben 
dit, ràpida cap al concepte de màquines de vending i de serveis. Realment el 
problema és aquest. Si vol, el puc informar amb més detall en una informativa, i 
baixar al detall de què està passant, per què no és rendible. En fi, penso que no és el 
moment aquí, però repeteixo, no és rendible. Ens hi estem trobant amb tots els 
concursos i totes les concessions d’aquest tipus. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 22,14 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


