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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 
X. AMADOR I PITARCH 
S. GAUSA I GASCÓN 
F. VILLASEÑOR I ROMERO 
P. GORINA I SÀENZ DE CABEZÓN 
J. MASSANÉS I PAPELL 
J. CALDERÓN I ORTEGA 
F. VÁZQUEZ-DODERO RODRÍGUEZ 
R. GRANGÉ I FLORES 
A. RAMON I ALGUERÓ 
 
Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXÉS 
 
Interventor: 
F. CARULLA I GRATACÒS   

 Al Saló de Sessions de la 
nova Casa de la Vila de Sant 
Cugat del Vallès, essent les 
catorze hores i quaranta-tres 
minuts del dia vint-i-quatre de 
maig de dos mil deu, es reuneix en 
sessió extraordinària el Ple mu-
nicipal sota la Presidència de 
l'Il·lm. Sr. Alcalde, Lluís Recoder i 
Miralles, i amb l'assistència dels 
Regidors relacionats al marge, així 
com del Secretari General i de 
l’Interventor, havent estat 
excusada les absències de les 
regidores Sra. Rodríguez i Sra. 
Pellicer, i dels regidors Sr. Boix i 
Sr. Roda. 
 

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

 
DESPATX D’OFICI 
 
 1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA. 
 
 - RATIFICAR el caràcter urgent de la convocatòria en els termes 
previstos per l’art. 46.2.b) de la Llei Estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 21 membres 
electius presents). 
 
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
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 2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT NÚM. 8/2010 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL PER A 
L’ANY 2010 I DE CONCERTACIÓ D’OPERACIÓ D’ENDEUTAMENT. 
 
 En el BOE núm. 126 de 24 de maig de 2010 ha estat publicat el 
Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic i que entrarà en vigor el 
propvinent dia 25 de maig actual, segons estableix la seva Disposició Final 
Sisena, sens perjudici de la seva convalidació preceptiva per part del 
Congrés dels Diputats. 
 
 El Capítol VI de l’esmentat text legal sots la rúbrica de “Medidas 
económico-financieras de las entidades locales”, en el seu article 14.Dos) 
disposa que a partir de la seva entrada en vigor i per tant, amb efectes des 
del propvinent dia  25 de maig actual i fins 31 de desembre de 2011 “las 
entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el 
sector Administraciones Públicas no podrán acudir al crédito público 
o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la 
financiación de sus inversiones, ni sustituir total o parcialmente 
operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en términos 
de valor actual neto resulten beneficiosas para la entidad por 
disminuir la carga financiera, el plazo de amortización o ambos.” 
 
 Segons es desprèn de la motivació continguda en el preàmbul del 
propi Decret Llei i esdevé regulat en la seva part dispositiva, les diverses 
mesures extraordinàries es causalitzen i justifiquen envers l’objectiu de 
reducció del dèficit de tot el sector públic per tal d’assolir el compromís del 
Govern de l’Estat per a la sostenibilitat de les finances públiques per al 
període 2010-2013 i pel que fa de manera concreta al sector públic local 
en els termes de l’Acord Marc sobre sostenibilitat de les finances 
públiques per al període 2010-2013 aprovat en el si de la “Comisión 
Nacional de Administración Local”, en el qual es preveu una “senda de 
déficit en términos de Contabilidad Nacional, para el conjunto de las 
entidades locales que va desde el 0,5 % PIB en 2009 al 0,2 % PIB en 
2013”, assenyalant-se que totes les Administracions Públiques es sumen a 
l’esforç que de forma coordinada ha de dur-se a terme per a reduir el 
dèficit públic i assegurar la sostenibilitat fiscal a curt i mig termini, tot això 
en el marc de la duresa i profunditat de la crisi econòmica, ara finalment 
reconeguda a través del Decret Llei de mesures extraordinàries. 
 
 Pel que fa de manera concreta a les entitats locals i de manera 
singularitzada als més de 8.000 municipis, el Decret Llei de mesures 
extraordinàries en allò que concerneix a la inviabilitat d’acudir al crèdit 
públic al llarg termini per a finançament d’inversions i/o substituir total o 
parcialment operacions preexistents, parifica a tots els ajuntaments tant si 
han complert els objectius d’estabilitat pressupostària establerts pel text 
refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, i desenvolupat en la seva 
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aplicació a les entitats locals a través del corresponent reglament aprovat 
per Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, la qual cosa sembla ha de 
comportar en principi una idèntica aplicació tant a les entitats locals que 
han vingut acomplint els criteris d’estabilitat i disciplina pressupostària tot 
assolint unes finances municipals sanejades malgrat la depressió del cicle 
econòmic i aquells ajuntaments o altres entitats locals que han 
desenvolupat una gestió econòmico-financera i pressupostària de manera 
poc responsable i amb vulneració del marc legal imperatiu d’estabilitat 
pressupostària amb la correlativa necessitat d’aprovar plans de 
sanejament o plans econòmico-financers d’equilibri i amb el fet associat de 
manifesta gravetat d’incompliment sistemàtic de les seves obligacions 
econòmiques i/o desatenció del deute amb proveïdors que ha determinat 
el deteriorament del teixit econòmic productiu i fins i tot la desaparició de 
moltes petites i mitjanes empreses que tenien contractes d’obres, serveis 
i/o subministraments amb el sector públic local, diferentment el que 
s’esdevé en el cas d’aquest Ajuntament en el que el termini de pagament 
a proveïdors es situa a 30/60 dies, i pel que pertoca a la càrrega financera 
es situa de l’ordre del 70 % dels ingressos i drets reconeguts nets per 
operacions corrents i per tant, sensiblement per sota del límit legal del 110 
%, sense poder tampoc ésser obviat el tancament pressupostari de 
l’exercici de 2009 amb un superàvit d’1,9 milions d’euros. 
 
 L’esmentada circumstància de parificació de totes les entitats locals 
amb independència de si han desenvolupat la seva gestió econòmico-
financera i pressupostària amb responsabilitat i ajustament al marc legal 
aplicable, sembla profundament injusta i amb efectes macro i micro-
econòmic perversos en el sentit que impediria el desenvolupament d’obres 
i actuacions en el marc del corresponent programa d’inversions finançat 
amb operacions d’endeutament. 
 
 Si bé el susdit tractament igualitari i de difícil justificació a totes les 
entitats locals amb executòries diverses i diferenciades en el plànol 
econòmico-financer, sembla que sota un cànon de raonabilitat autoritzaria 
a contemplar la possibilitat d’unes certes modulacions en la projecció 
aplicativa del Decret Llei a través del seu desenvolupament reglamentari 
per part dels diversos Departaments Ministerials previst en la Disposició 
Final Tercera, no concorre òbviament cap garantia de seguretat de que 
sigui actuada dita possibilitat i a partir d’això raons de prudència i 
responsabilitat en el marc d’objectius d’interès públic general d’aquest 
municipi que -cal remarcar-ho- que ve desenvolupant una gestió 
econòmico-financera i pressupostària de manera responsable amb 
ajustament al marc legal i acompliment de l’estabilitat pressupostària, fan 
aconsellable la concertació dins del marc legal i reglamentari de les 
operacions de crèdit necessàries amb el corresponent endeutament per a 
finançar programes d’inversió i en aquest sentit acordar l’aprovació pel Ple 
municipal de les mateixes abans de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 
8/2010, de 20 de maig, de manera que es possibiliti la realització de les 
corresponents inversions i actuacions associades. 
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 A l’expedient ha estat emès informe per part de l’Interventor 
municipal en el sentit de fiscalització favorable integral respecte a 
l’adopció de la present proposta d’acords en els termes establerts en 
l’article, 53 i els articles 214 a 221 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
 En base a tot l’anterior es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- APROVAR l’expedient núm. 8/2010 de modificació del 
Pressupost municipal General consolidat per a l’any 2010, sotsforma de 
crèdit extraordinari, tot concretant-se la susdita modificació en els 
següents termes: 

 
DESPESES 

PARTIDA   
Orgànic programa econòmic PAM nom IMPORT 

50000 15100 6090000 40101 LIQUIDACIÓ DIVERSES URBANITZACIONS 1.714.226,05

95000 15500 6290000 60606
Rotonda Pompeu Fabra (Connexió entre 
av.Mt.Roig/Sect.Turó) 214.732,92

13000 34200 6220000 50304 PISTA D’ATLETISME 69.047,70
50000 43100 6270000 50300 EDIFICI CENTRALITAT VULLPALLERES 6.257.520,37
50000 92000 6090000 50300 ADQUISICIÓ PROMUSA EDIFICI MIRA-SOL (RESTA) 255.840,78

          8.511.367,82
 
 
INGRESSOS 

PARTIDA   
Orgànic  econòmic  nom IMPORT 

500  913001  PRESTEC LLARG TERMINI ADDICIONAL 8.511.367,82
          8.511.367,82

 
 El finançament per import de 8.511.367,82 € serà a través de 
l’ampliació per aquest import a la partida d’ingressos del capítol 9è, 
“variació de passius financers”. 
 
 2n.- APROVAR la concertació de les operacions de crèdit a llarg 
termini per import total agregat de 8.511.367,82 € amb les següents 
entitats financeres i condicions: 

 
Entitat Import Termini Càlcul Tipus 

interès Referencial Diferencial Comissió 
obertura 

DEXIA 900.691,62 11+1 Ttrimestral Euribor 12 m 1,20%  
Banco de Santander  7.610.676,20 11+1 Ttrimestral Euribor 12 m 1,15%  

TOTAL A CONCERTAR 8.511.367,82 €      

 
 3r.- ASSUMIR el compromís d’elaboració i aprovació pel Ple 
municipal d’un pla econòmic-financer (PEF) dins del termini màxim de 3 
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mesos, segons allò que preveu l’article 21 del Reial Decret 1463/2007, per 
al restabliment de l’estabilitat pressupostària per a la hisenda municipal en 
un termini màxim de 3/5 anys a determinar. Aquest pla econòmic-financer 
haurà d’ésser tramès a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Finances. 
 
 4t.- DISPOSAR la publicació de la modificació del pressupost 
municipal amb el corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província als 
efectes d’informació pública per un període de 15 dies per a consulta i 
presentació d’eventuals reclamacions per part dels interessats en els 
termes establerts a l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 
 
 5è.- FACULTAR al Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització, Jordi 
Joly i Lena, als efectes de que en nom i representació de l’Ajuntament 
pugui signar tots els atorgaments documentals necessaris per a concertar 
amb les corresponents entitats financeres les operacions de crèdit a llarg 
termini autoritzades pel Ple municipal i ensems la signatura de qualsevol 
document i/o atorgament connex i/o complementari que puguin esdevenir 
necessaris. 
 
 6è.- TRASLLADAR els presents acords a la Direcció General de 
Política Financera del Departament d’Economia i Finances, de conformitat 
amb allò que disposa l’article 4.1) i concordants del Decret 138/2007, de 
27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens 
locals, pel que fa als efectes de comunicació sense requeriment 
d’aprovació supralocal. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. 
JOLY: Com és ja sabut per tots els membres d’aquest plenari hem intentat 
fer una resposta ràpida i urgent a les implicacions que comporta aquest 
Decret de mesures per lluitar contra el dèficit públic de l’Estat espanyol. 
Aquest Decret concretament i en la mesura del que ens afecta a l’acte 
d’avui i l’aprovació plenària que portem a terme és el que especifica en la 
pàgina 52 del propi Decret on diu el següent i llegeixo textualment: “A 
partir de la entrada en vigor de la presente norma y hasta 31 de diciembre 
de 2011 las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas 
en el sector administraciones públicas no podrán acudir al crédito público 
o privado a largo plazo en cualquiera de sus modalidades para la 
financiación de sus inversiones, ni sustituir total o parcialmente 
operaciones preexistentes”, això evidentment ens afecta i molt greument a 
les finances municipals per dues vies, una via és pel propi pressupost 
d’inversions del 2010 perquè com saben el nostre pressupost d’inversions 
està sufragat en una part molt important amb fons que provenen 
d’operacions amb entitats financeres, concretament 7,6 milions d’euros 
estan finançant el pressupost d’inversions i aquestes contractacions amb 
les entitats financeres a dia d’avui encara no estan tancades i no estan 
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tancades perquè precisament en aquesta casa que té una situació 
econòmica forta, s’està pagant a tots els proveïdors en uns terminis molt 
àgils que coneixen bé vostès a 30 dies, doncs no es feia necessària la 
contractació a dia d’avui d’aquests avançaments de crèdit per no incórrer 
en la despesa financera corresponent, és a dir són unes contractacions 
que demorem fins a final de l’anualitat o fins que realment les necessitem, 
no les avancem, i també ens afecta per tots els nous endeutaments que 
s’hagin de realitzar en un futur, és a dir evidentment ens posaven en una 
situació que eliminava la possibilitat d’efectuar un endeutament addicional 
que ja estava previst i que a través de les Comissions Informatives que 
fins a dia d’avui s’han realitzat hem anat ja avançant una necessitat de 
deute addicional de 8,5 milions d’euros que venia arrel del finançament 
que ha fet aquest ajuntament d’un centre tan important per la ciutat com 
ha estat el Mira-sol Centre, finançament que aquest ajuntament va decidir 
de sufragar amb les pròpies finances municipals però que evidentment a 
dia d’avui, després de la dificultat que hi ha en el mercat per poder 
col·locar aquest equipament a la iniciativa privada no ha fet possible el 
retorn d’aquest capital que hem avançat des de les finances públiques. 
Aquesta situació feia que per poder seguir tirant endavant centralitats com 
aquestes i veient que des de la iniciativa privada no seria possible posar 
en valor aquestes obres decidim que serà el propi ajuntament el qui mirarà 
de posar-les en valor per tal de comercialitzar aquestes dues centralitats 
però perquè això fos una realitat i no es posés en risc fins i tot l’arrencada 
d’aquestes dues noves centralitats que té un impacte tan important per la 
ciutat en termes ciutadans i en termes també d’activitat econòmica per la 
quantitat d’obra de venda i de lloguer que hi ha en aquests entorns, es feia 
necessari fer un Pla de finançament de 8,5 milions d’euros addicionals, 
això és el que portem a dia d’avui a Ple, l’expedient de modificació 
d’aquests 8,5 milions d’euros que en principi estava treballat per ser 
aprovat en el proper Ple municipal però després de conèixer aquest matí 
el redactat i el text específic del Decret ens adonem que encara tenim un 
petit marge de maniobra que és el que el propi Decret ens possibilita 
perquè diu “Este Real Decreto Ley entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado”, la data de publicació és el 
24 de maig, per tant entrarà en vigor demà. 
 
 Avui per tant fem aquest expedient de modificació donant cobertura 
a aquests 8,5 milions d’euros i aquesta tarda i aquest mateix acte d’avui 
faculta a aquest Tinent d’Alcalde d’Economia per signar les operacions de 
crèdit amb quatre operacions financeres que ja han ofertat i que posen a 
disposició de l’Ajuntament de Sant Cugat aquests recursos econòmics; 
aprofito per mencionar que aquestes entitats que són el Banesto, Dexia i 
el Banc de Santander i la Caixa, aquestes quatre entitats sumen les dos 
operacions, les pròpies del Pressupost 2010 i l’expedient de modificació 
que ara aprovem per aquests 8,6 milions d’euros, estan en un cost que 
m’atreveixo a dir molt raonable i baix perquè estem parlant d’euribor més 
1,05 Banesto, d’euribor més 1,20 Dexia, d’euribor més 1,15 el Banc 
Santander i d’euribor més 1,35 la Caixa, tenint en compte que la mitjana 
de costos pel món local és aproximadament d’euribor més 3, això posa de 
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manifest quelcom que per a nosaltres és molt important des de la vessant 
de gestió econòmica qui millor denota la nota que financerament té la teva 
organització és el cost del risc que t’apliquen en les teves operacions de 
deute; primer de tot és poder accedir al deute i el nostre ajuntament posa 
de manifest que pot accedir al deute precisament amb les ofertes que li 
possibilita el sector privat i a més a més el sector privat ofereix un tipus de 
cost que és molt raonable i això vol dir que les nostres finances així ho 
poden permetre i així ho valoren els departaments de risc de cadascuna 
d’aquestes entitats. 
 
 L’expedient de modificació en concret i entro en el detall del mateix 
amb la informació de la qual vostès ja disposen, són 8,5 milions dels quals 
el 80%, pràcticament la totalitat se’n va cap a finançar l’obra de l’edifici de 
Vollpelleres, del centre comercial de Vollpelleres 6,2 milions d’euros, del 
Mira-sol centre ens quedaven encara pendents uns 255.000 € 
aproximadament i això fa la xifra de 6,5 milions d’euros que van a aquests 
dos equipaments, fins arribar als 8,5 es tracta de totes les liquidacions de 
les urbanitzacions efectuades fins el dia d’avui, urbanitzacions com poden 
ser de la Farga, del sector 11-13, Bòbila-La Serreta, etc., etc., totes les 
urbanitzacions que s’han fet fins a dia d’avui hi ha unes liquidacions fins a 
tancar el conjunt de l’obra que ha efectuat Promusa, que Promusa ha 
cobert i que malauradament tenint en compte la situació econòmica no 
permet que l’ajuntament havent ja fet l’esforç que ha fet de finançar els 10 
milions del Mira-sol centre, si no anéssim per la via d’aquest deute ja se’ns 
acaben les cartes i no podríem donar més resposta a tots aquests 
finançaments necessaris. Si a dia d’avui la jornada és llarga amb tota la 
feina efectuada i no acabarà fins no signar totes aquestes operacions amb 
les diferents entitats bancàries aquest vespre, si tot això acaba bé, 
sincerament jo crec que aquesta casa ha posat de manifest que en 
poques hores té capacitat de reacció, té un equip tècnic molt ben preparat 
i sobretot posa de manifest una vegada més que aquests darrers anys ha 
fet la feina que pertocava i ens possibilita seguir endavant, nosaltres ens 
n’hem sortit, només volia fer el comentari que malauradament un Decret 
com aquest ha deixat al descobert i posa de manifest com és de greu la 
situació econòmica del país, això té un impacte molt important perquè vol 
dir que el món local no podrà fer obra pública fins a finals del 2011, tot 
això tindrà conseqüències greus, nosaltres hem pogut reaccionar a dia 
d’avui i per tant podrem seguir respirant, però l’escenari està terriblement 
complicat i hi haurà molta bona part del món local que no podrà reaccionar 
i sincerament estem entrant en una espiral complexa que esperem entre 
tots plegats poder donar-li la volta i prendre les mesures necessàries 
perquè una situació de dèficit públic com la que està vivint l’Estat en el seu 
conjunt a dia d’avui no es torni a repetir en el futur perquè veiem que això 
té greus conseqüències. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Tinc l’informe de l’Interventor que 
garanteix la legalitat dels acords però vull passar-li la paraula al propi 
Interventor perquè com que segurament vostès no han tingut ocasió de 
llegir-lo doncs que ens ho pugui explicar ell. 
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 . INTERVENTOR MUNICIPAL: Vull demanar perdó als membres del 
Consistori per l’endarreriment en la celebració d’aquest Ple extraordinari 
pels 10 minuts o un quart d’hora que ha començat tard. Jo crec que ja ho 
ha explicat prou bé el Tinent d’Alcalde en que és una mesura que entre 
altres coses ha estat sorprenent perquè sempre fins ara es parlava de 
mesures contra el dèficit públic i tot el que va estar sortint a la premsa tant 
especialitzada com no especialitzada eren les típiques mesures que va 
sortir a la premsa de la retallada de sous als funcionaris, les congelacions 
dels pensionistes, mesures concretes com el xec nadó o copagament en 
qüestions de productes farmacèutics, etc., però mai havia sortit a la 
premsa ni se n’havia parlat que també hi hauria mesures concretes contra 
l’endeutament, que és diferent l’endeutament del dèficit. Nosaltres se’ns 
va encendre la llum d’alarma quan el divendres a partir de mig matí vam 
veure per notícies que estaven circulant per les pàgines d’internet que 
també s’havien pres mesures contra l’endeutament local però el Reial 
Decret no va sortir publicat el divendres passat sinó que ha sortit publicat 
avui dilluns 24 de maig, i tal com ha llegit literalment el tinent d’alcalde 
limita a partir de demà qualsevol possible endeutament d’entitats locals i 
entitats depenents classificades d’aquest sector de l’administració pública, 
això per un costat. Caldria diferenciar entre el que és dèficit públic 
d’endeutament i a partir d’aquí també es podria opinar tècnicament, però 
en segon lloc cal informar que nosaltres, aquest Ajuntament, en el 
Pressupost del 2010 tenia previst quan es va aprovar el Pressupost 
provisionalment i definitivament una partida d’ingressos de 7,6 milions 
d’euros per finançar les inversions de l’any 2010 i aquest ajuntament a 
mitjans de maig va començar a demanar ofertes a les entitats financeres 
que tenen establerta oficina en aquest municipi, a totes les entitats 
financeres com es fa sempre, se’ls hi va demanar condicions de la 
signatura del préstec que sol·licitava l’Ajuntament per 7,6 milions; la 
majoria d’entitats financeres del municipi van contestar amb unes 
determinades condicions que tal com ha dit el tinent d’alcalde es 
consideren positives tot i que no són tan positives com quan es signa la 
pòlissa de tresoreria de desembre, o sigui que el mercat s’està perjudicant 
per a tothom però per a nosaltres encara menys que d’altres i hi ha tot un 
conjunt d’entitats financeres que ens van facilitar finançament amb unes 
determinades condicions de tipus d’interès, de terminis, de comissió 
d’obertura, etc., etc. Què és el que ha passat?, avui s’han de signar les 
operacions de crèdit, de llarg termini, d’11 anys més 1, de 7,6 milions per 
aquest any 2010 però com també estava previst amb calma i tranquil·litat 
portar-ho el mes de juny o juliol tot un reconeixement de deute a favor de 
Promusa per part d’aquest ajuntament d’obres d’urbanització i sobretot de 
la construcció de Vollpelleres i la resta que quedava encara de Mira-sol 
centre doncs s’ha hagut d’accelerar a dia d’avui l’aprovació d’aquesta 
modificació de pressupost per import de 8,5 milions d’euros amb el 
corresponent finançament adjunt per facilitar aquestes despeses de 8,5 
milions d’euros que és aquest nou endeutament que avui s’aprova i avui 
es signarà i que això portarà de manera indissociable una aprovació d’un 
pla econòmic financer que també la mateixa normativa d’estabilitat 
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pressupostària diu que les entitats locals tenen tres mesos per presentar 
un pla econòmic financer a partir de la modificació de pressupost que 
desequilibra el pressupost, estem fent una modificació de pressupost per 
import de 8,5 milions que en termes d’estabilitat pressupostària 
desestabilitza el pressupost i llavors l’ajuntament en tres mesos ha 
d’aprovar un Pla econòmic financer per tal de restablir en un termini de 3, 
4 o 5 anys l’estabilitat pressupostària en aquest ajuntament, llavors avui es 
signaran 4 operacions de crèdit per un total de 16,1 milions i aquesta 
modificació de pressupost si el Ple ho aprova i amb el corresponent 
endeutament per import de 8,5 milions d’euros.  
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Sr. Joly 
primero de todo felicitarle por la agilidad y la velocidad con la que el área 
que usted dirige y a los técnicos -algunos presentes aquí- de su 
departamento por la agilidad con la que ha podido ser tomada esta 
medida, la convocatoria extraordinaria de este pleno que ha sido 
consecuencia de ello para poder evitar un empantanamiento de las 
finanzas de nuestro municipio como consecuencia de una medida que se 
ha tomado a mi modo de ver rápida en el momento de su ejecución, 
debería haberse tomado hace meses pero con un preaviso, no como se 
dice “ahí te pillo, ahí te mato” que es publicada hoy y entrada en vigor 
mañana, esto demuestra que una entidad grande, un municipio como el 
de Sant Cugat que es una entidad con un presupuesto grande si da los 
pasos oportunos puede ser ágil a la hora de adaptarse a las novedades o 
a las modificaciones que vienen dadas como consecuencia de una 
legislación rápida de urgencia. Como consecuencia de esta velocidad que 
usted ha tomado es verdad que se endeuda más el municipio, el ratio 
sube, y yo le animo a que como hemos comentado este mediodía cuando 
sea posible se pase a amortizar esa parte de deuda adicional que hoy 
ganaremos y que no está comprometida pero está condicionada al 
Vollpelleres centre. En todo caso votaré a favor y agradecerle una vez 
más esta agilidad. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Per la 
nostra part, el grup d’Esquerra Republicana, donarem ple suport a aquesta 
mesura, no tan sols perquè vam signar també amb vostès el darrer 
pressupost, si no l’haguéssim signat també els hi donaríem suport a 
aquesta mesura perquè creiem que és una mesura adequada i justa a la 
urgència d’aquest Decret. Per altra banda també volem nosaltres en 
aquesta ocasió i que així consti denunciar un cop més la nul·la sensibilitat 
municipalista dels successius governs espanyols perquè ja en portem 
unes quantes i amb aquesta pràctica tan espanyola del “café para todos”, 
és a dir ara castiguen els ajuntaments que estan ben gestionats, els que 
tenen poc endeutament, i els posen al mateix sac que els ajuntaments que 
han estat mal gestionats, que tenen molt d’endeutament i que tenen una 
sortida difícil, tant és, tothom ha de passar pel mateix raser. Nosaltres 
considerem això una mostra més de les polítiques injustes que ens arriben 
de meseta enllà. Per a nosaltres creiem que ens cal en aquests moments 
una generositat per part de la resta de forces polítiques, són uns moments 
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que caldrà que hi hagi el màxim de consens possible, ben allunyat de 
tacticismes de sis mesos vista, els dos o tres primers mesos que ara se’ns 
posen per davant jo crec que caldrà donar alçada de mires, nosaltres 
estem disposats a tenir alçada de mires i per tant sempre que vostès com 
equip de govern i la resta de forces polítiques vulguin anar tots plegats a 
unes polítiques consensuades per tal de donar equilibri i tranquil·litat no 
tan sols a les finances de l’Ajuntament sinó als nostres conciutadans, que 
sàpiguen que aquest ajuntament continuarà assumint els seus 
compromisos. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Molt breument és per anunciar la nostra abstenció. En condicions normals 
si hagués anat al Ple del mes vinent nosaltres probablement haguéssim 
votat en contra d’aquest punt, més que res perquè nosaltres no vam donar 
suport al Pressupost perquè no hi estàvem d’acord, evidentment, però és 
una manera de reconèixer la part de bona gestió que sí que s’ha fet, això 
que estaven obertes les converses, i que ha facilitat que avui, tot i la 
urgència i una mesura com a mínim discutible del Govern Zapatero es 
puguin tancar aquestes operacions. De tota manera jo vull posar sobre la 
taula que si bé hi ha una part que és la Vollpelleres centre que si és com 
una novetat, hi ha una part d’inversions molt important que ja estaven 
previstes en el Pressupost i potser aquesta part sí que anem tard a l’hora 
de tancar aquesta operació, a la part d’inversió, dit d’alguna manera 
ordinària ja aprovada al Pressupost. En qualsevol cas anunciar l’abstenció 
i reconèixer la tasca i la bona gestió en aquest cas que permet que avui es 
pugui tancar aquesta operació. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Jo crec que hi ha dos debats, el primer debat seria el 
primer tros de la intervenció que ha fet el Sr. Joly al respecte de les 
mesures anticrisi, nosaltres no defensarem les mesures anticrisi que es 
van aprovar el divendres per un motiu, perquè no ens toca, i segon perquè 
el posicionament del grup municipal del PSC de Sant Cugat anirà en 
relació al posicionament de les entitats municipalistes que per això estan i 
estem en un ajuntament, encara no coneixem aquest posicionament, 
coneixem d’altres referències i suposo que el posicionament de la 
Federació i l’Associació de Municipis establirà algun criteri i alguna 
possible proposta de regularització o de proposta de reglamentació del 
Decret que tenim avui sobre la taula; entenem les dificultats que això porta 
pels diferents ajuntaments i el que ens porta avui aquí i per tant per això 
hem votat la urgència i per tant també felicitem per la ràpida maniobra que 
ha realitzat el govern municipal en aquest sentit, per tant per un costat 
tenim el tema del Decret publicat avui i que teòricament demà es posa en 
marxa, i per l’altre tenim el debat sobre l’endeutament municipal i en 
aquest cas l’endeutament municipal de l’ajuntament de Sant Cugat. 
 
 Sobre el primer jo crec que ha quedat clar el nostre posicionament, 
sobre el segon i en relació també amb el que deia el company d’ICV 
vostès saben que nosaltres no vam votar a favor del pressupost i que per 
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tant no votem a favor d’aquells expedients de modificació pressupostària, 
menys avui; avui nosaltres ens abstindrem en aquest expedient de 
modificació pressupostària, no perquè no assumim en què estan gastant 
vostès això sinó per un tema entenem d’una certa responsabilitat en el 
moment actual. Ens preocupa molt, ja ens va preocupar en el seu 
moment, l’endeutament de l’Ajuntament de Sant Cugat, nosaltres ara 
estem al voltant d’un 70% i amb aquest endeutament ens anem cap a un 
85%, fet que ens fa trencar la Llei d’estabilitat pressupostària i entrar en un 
Pla econòmic i financer. Aquest trencament de la Llei d’estabilitat 
pressupostària i entrar en un Pla econòmic i financer seria independent del 
Decret que parlàvem anteriorment i per tant és un tema que ens preocupa, 
ens preocupa l’endeutament i per tant com aquest endeutament podrà 
interferir en els ingressos ordinaris, que també vindran interferits per altra 
banda, nosaltres ens endeutem, per tant ens endeutem més per tant 
paguem més interessos i per tant tenim menys diners per a fer altres 
despeses. Per tant preocupació en aquest sentit. 
 
 Ja els hi he comentat que nosaltres ens abstindrem en aquesta 
situació. Destacar o recordar també que tot i que a vegades com dèiem 
anteriorment el Decret ha tingut una interpretació complicada pels 
diferents ajuntaments que sí que es farà inversió pública durant aquest 
any, saben que el 2010 es faran 8 milions d’euros d’inversió pública i per 
tant el que sí voldríem posar damunt la taula amb la nostra abstenció és 
un exercici de responsabilitat al respecte, un exercici de responsabilitat i 
també una preocupació pel que el Pla econòmic i financer provocarà en 
les diferents complicacions alhora de tirar endavant l’Ajuntament en 
aquest sentit. Ara bé, destacar això sí, que l’endeutament és independent 
del Decret. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANTIZACIÓ, SR. 
JOLY: Només agrair als partits que han donat el vot afirmatiu a una 
situació com l’actual i en general a tots els comentaris que s’han efectuat 
positius al respecte de la situació actual i de com respondre-hi perquè això 
és evident que independentment dels colors polítics ens afecta a tots i per 
davant va la projecció de la ciutat, la qualitat de vida dels ciutadans i que 
això segueixi funcionant. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:     16 (CiU, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       5 (PSC i ICV-EUiA) 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 15,09 h, la Presidència aixeca la 
sessió en el lloc i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari 
General, certifico. 
 


