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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 
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 catorze minuts del dia vint-
i-u de juny de dos mil deu, es 
reuneix en sessió ordinària el Ple 
municipal sota la Presidència de 
l'Il·lm. Sr. Alcalde, Lluís Recoder i 
Miralles, i amb l'assistència dels 
Regidors relacionats al marge, així 
com del Secretari General i de 
l’Interventor, havent estat 
excusades les absències de la 
regidora Sra. Rodríguez i del 
regidor no adscrit Sr. Vázquez-
Dodero. 
 

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

 
QÜESTIÓ D’ORDRE 

 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En primer lloc voldria excusar l’assistència en 
aquest moment de la portaveu del grup Popular, la Sra. Rodríguez, que s’incorporarà 
al llarg del Ple i així mateix al regidor Sr. Vázquez-Dodero. 
 
DESPATX D’OFICI 
 
 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES PLENS DE DATES 
17 I 24 DE MAIG DE 2010. 
 

1r.- APROVAR per assentiment dels 23 membres electius presents l’esborrany 
de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 17 de maig (ordinària) de 2010. 
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2n.- APROVAR per assentiment dels 23 membres electius presents 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 24 de maig (extraordinària) 
de 2010 amb la següent correcció d’errada material pel que fa al punt núm. 2 relatiu a 
la “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”: 
 
On diu: 
 
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 €      

 
Ha de dir: 
 
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 3 m 1,20% 0,20%
Banco de Santander  7.610.676,20 11+1 Ttrimestral Euribor 12 m 1,15%  

TOTAL A CONCERTAR 8.511.367,82 €      

 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 I.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE L’ATAC DE L’EXÈRCIT 
ISRAELIÀ A LA DENOMINADA “FLOTILLA DE LA LLIBERTAT”. 
 
 El passat 31 de maig en aigües internacionals una flotilla que es dirigia a Gaza 
en missió humanitària va ser interceptada per l’exèrcit israelià en una operació militar 
que va ocasionar un nombre elevat de víctimes, fet que constitueix un lamentable 
episodi més en el llarg conflicte d’Orient Pròxim. Aquest fet ha generat un ampli 
rebuig en la Comunitat internacional i alhora dins la pròpia societat israeliana que ha 
viscut intensos debats parlamentaris i manifestacions de protesta contra l’actitud del 
govern de Benjamin Netanyahu. 
 
 Els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès han consensuat 
la present declaració amb l’ànim de frenar la violència en aquesta zona i fer una crida 
a les parts per tal que arribin urgentment a una solució de pau duradora a la zona en 
general i específicament a Gaza. 
 
 Per tot això l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, acorda: 
 
 1r.- EXPRESSAR la nostra convicció que el dret dels pobles israelians i 
palestins a una coexistència pacífica només és possible sobre unes bases de pau. 
 
 2n.- CONDEMNAR enèrgicament el desproporcionat atac de l’exèrcit israelià 
en aigües internacionals a la flota d’ajuda humanitària que es dirigia a Gaza, que ha 
causat nombroses víctimes mortals i ferits entre la tripulació. 
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 3r.- EXPRESSAR les nostres condolències i solidaritat amb les famílies de les 
víctimes i el nostre desig per a una prompta recuperació de tots els ferits. 
 
 4t.- RECOLZAR plenament la petició del Govern d’Espanya, la Unió Europea, 
el Consell de Seguretat de les Nacions Unides i l’OTAN per tal que es dugui a terme 
de forma immediata una investigació imparcial exhaustiva i transparent entorn a 
aquests fets i les circumstàncies que l’envolten i que es depurin responsabilitats que 
de la mateixa es derivin. 
 
 5è.- RECLAMAR l’immediat alliberament dels civils detinguts per l’autoritat 
d’Israel, la posada en llibertat de les embarcacions retingudes i el lliurament de l’ajuda 
humanitària que transportaven a la seva destinació. 
 
 6è.- EXPRESSAR la nostra profunda indignació per la continuació de 
l’inacceptable i contraproduent bloqueig a la franja de Gaza i la dramàtica situació 
humanitària que origina a la seva població. EXIGIR al Govern d’Israel que compleixi 
amb les seves obligacions segons la legislació internacional i la legislació humanitària 
internacional posant fi a l’esmentat bloqueig permetent el ple accés de l’ajuda 
humanitària, mercaderies i persones. 
 
 7è.- ATURAR el comerç d’armes dels estats membres de la Unió Europea amb 
els estats de la zona i totes les parts implicades en el conflicte. 
 
 8è.- EXHORTAR a totes les parts involucrades en el conflicte palestí i israelià a 
actuar amb responsabilitat per evitar que es desencadeni un altre episodi de 
violència. Recolzar tots els esforços perquè les converses de proximitat entre les 
parts arribin a bon port, i INSTAR a la Comunitat Internacional i en especial a la Unió 
Europea que s’impliqui a fons per resoldre urgentment aquesta situació i per afavorir 
les condicions necessàries que permetin avançar definitivament cap a una resolució 
global, justa i duradora del conflicte basada en la resolució de les Nacions Unides i 
específicament garantir a Israel una convivència pacífica amb els seus veïns i unes 
fronteres segures i la creació de l’Estat palestí. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Agrair als 
grups polítics del Consistori el haver arribat a aquest consens complicat però molt 
positiu. 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
 3.- MOCIÓ DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ AMB MOTIU DEL 30è. ANIVERSARI 
DE LA LEGALITZACIÓ DE LES ASSOCIACIONS HOMOSEXUALS. 
 
 ATÈS que totes les persones neixen iguals en drets segons la Declaració 
Universal de Drets Humans (1948). 
 
 ATÈS que els avenços i les pautes científiques estableixen la diversitat sexual 
humana a partir de l’Estudi Kinsey (1947-1948). 
 
 ATÈS que Amnistia Internacional va considerar els homosexuals com a “presos 
de consciència” al 1979. 
 
 ATÈS que la Constitució Espanyola reconeix la no discriminació de les 
persones i el lliure desenvolupament de la personalitat. 
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 ATÈS que el Consell d’Europa, l’1 d’octubre de 1981, va recomanar la fi de tota 
discriminació per causa d’homosexualitat. 
 
 ATÈS que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va retirar l’homosexualitat 
del llistat de malalties el 1991. 
 
 ATÈS que el vigent Tractat de Lisboa de la Unió Europea reconeix tots els 
drets de les persones homosexuals i condemna tota discriminació. 
 
 ATÈS que el vigent Codi Penal (1996), en sis articles, augmenta tota 
condemna per qualsevol delicte realitzat amb ànim de discriminació per motiu 
d’orientació sexual. 
 
 ATÈS que l’Estatut de Catalunya reconeix i protegeix els drets de les persones 
en funció de la seva orientació sexual. 
 
 ATESA la persecució que sota el franquisme van patir, lesbianes, gais i 
transsexuals. 
 
 CONSIDERANT que el Ple Municipal de la nostra ciutat l’any 1979 va decidir 
reconèixer el moviment associatiu gai.  
 
 Per tot això que hem exposat el Ple de l’Ajuntament adopta els següents: 
 

ACORDS 
 
 1.- Reconèixer als activistes pioners que en aquell moment van treballar a fons 
per aquesta fita: el Sr. Armand de Fluvià, actual President d’Honor del Casal Lambda 
i el Sr. Jordi Petit, actual President d’Honor de la Federació Coordinadora Gai-
Lesbiana.  
 
 2.- Reconèixer l’exemple que va donar Amnistia Internacional al 1979 en pro de 
lesbianes i gais, i fer palés aquest reconeixement a la secció local de l’esmentada 
associació. 
 
 3.- Aquest Ajuntament es compromet a seguir treballant per la normalització 
social del col·lectiu lgtb, segons indica el nostre Estatut. 
 
 4.- En funció de les legislacions que encara condemnen a mort o a càstigs i 
presó als homosexuals, aquest Consistori enviarà una carta de queixa a l’Ambaixada 
d’Iran i Cuba tot reclamant la plena igualtat de les persones, amb independència del 
seu sexe i de la seva orientació sexual. 
 
 5.- El Consistori acorda enviar aquest acord a tots els Ajuntaments de 
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya i al Consell Nacional d’entitats lgtb. 
 
 6.- El consistori acorda fer a mans aquest acord i el dossier de documents 
relatius mencionats al llarg del text, al Il·lm. Fiscal Anti-homofòbia de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. FORTUNY, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: En primer lloc volia manifestar els motius i la voluntat que justifica que 
proposem avui en aquest Ple municipal aquesta moció en el sentit que és evident que 
orientacions sexuals que en el passat recent han estat molt discriminades i 
perseguides doncs actualment cada vegada són més freqüents i socialment més 
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acceptades però de vegades potser privadament aquestes no són aprovades i als 
polítics ens toca treballar per aquesta acceptació social i també per la seva 
normalització, per la normalització i per la tolerància, ho diu la Declaració Universal 
dels Drets Humans, ho diu la Constitució, ho diu el Consell d’Europa i també ho diu 
l’Estatut de Catalunya entre d’altres, i en aquest mateix Ple municipal l’any 79 es va 
decidir reconèixer el moviment associatiu gai i avui proposem en aquest Ple fer un 
pas més, un pas endavant, amb els següents acords: 
 
 1.- Reconèixer als activistes pioners que en aquell moment van treballar a fons 
per aquesta fita: el Sr. Armand de Fluvià, actual President d’Honor del Casal Lambda 
i el Sr. Jordi Petit, actual President d’Honor de la Federació Coordinadora Gai-
Lesbiana.  
 
 2.- Reconèixer l’exemple que va donar Amnistia Internacional al 1979 en pro de 
lesbianes i gais, i fer palès aquest reconeixement a la secció local de l’esmentada 
associació. 
 
 3.- Aquest Ajuntament es compromet a seguir treballant per la normalització 
social del col·lectiu lgtb, segons indica el nostre Estatut. 
 
 4.- En funció de les legislacions que encara condemnen a mort o a càstigs i 
presó als homosexuals, aquest Consistori enviarà una carta de queixa a l’Ambaixada 
d’Iran i Cuba tot reclamant la plena igualtat de les persones, amb independència del 
seu sexe i de la seva orientació sexual. 
 
 5.- El Consistori acorda enviar aquest acord a tots els Ajuntaments de 
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya i al Consell Nacional d’entitats lgtb. 
 
 6.- El consistori acorda fer a mans aquest acord i el dossier de documents 
relatius mencionats al llarg del text, al Il·lm. Fiscal Anti-homofòbia de Catalunya. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Aquest és un 
tema que a mi personalment m’esgota i sobretot m’esgota no en sortir-me’n amb 
propostes que al contrari del que a vegades o en la passada Comissió Informativa 
se’ns pot acusar, no venen ni a posar etiquetes a ningú ni venen a crear serveis i 
protocols costosos i ferragosos per l’administració local. Nosaltres no donarem suport 
a aquesta moció perquè és una moció que queda absolutament curta. Se’ns va dir 
que era un text on tots ens podíem trobar còmodes, i Esquerra Republicana ja 
anuncia que no s’hi troba còmode, Esquerra Republicana aniria molt més enllà, i no 
entén tampoc el grup que jo represento -i segurament els grups d’Iniciativa i del PSC 
que van donar suport a totes les nostres esmenes- com no han pogut ser acceptades 
esmenes per exemple algunes que parlaven de la visualització del col·lectiu, no sé 
quina por pot haver-hi a la visualització del col·lectiu LGTB, o per exemple quan fan 
referència als països que encara tenen pena de mort per les persones homosexuals, 
en citen dos, un ja els hi anuncio que la va despenalitzar, que és Cuba, per tant no 
enviïn aquesta carta perquè faríem el ridícul, però hi ha 79 estats més del món, per 
tant crec que no costava res realment instar a les 79 ambaixades de tots aquests 
estats que estan penant avui en dia, fins i tot amb pena de mort, l’homosexualitat, per 
tant no entenem com no podia ser acceptada aquesta esmena. 
 
 Posats a enviar cartes, enviïn-la si us plau també a l’Estat del Vaticà perquè 
quan en l’ONU es va presentar la despenalització universal de l’homosexualitat el 
Vaticà es va oposar a la seva despenalització, per tant posats a enviar cartes també 
si us plau podrien incloure el que és l’estat del Vaticà. 
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 Altres esmenes que presentem, la moció parla de persones il·lustres -a les 
quals el nostre recolzament i reconeixement- però nosaltres també volíem anar més 
enllà i no parlar només d’aquestes dues persones il·lustres que han lluitat i molt pel 
col·lectiu LGTB sinó també reconèixer quins són aquests avenços que s’han 
aconseguit, no entenem com no poden destacar com avenços importants per aquest 
col·lectiu el matrimoni i l’adopció de fills, avenços importantíssims, hem donat drets i 
hem donat protecció als menors com mai n’havien tingut i donar aquests drets i 
aquestes proteccions no ha volgut dir que ara de cop les persones homosexuals 
puguin adoptar o tinguin fills o filles, això ja estava passant, que la llei no ho 
reconegués no vol dir que no estigués passant, per tant no entenem ara que a més a 
més la llei ho reconeix no entenem com en aquesta Declaració no es podia incloure 
quins són els avenços que s’han aconseguit, no entenem doncs quina por els hi pot 
fer anomenar el matrimoni, o quina por els hi pot fer anomenar l’adopció de fills o 
filles. 
 
 Una de les esmenes era crear un protocol d’actuació a la ciutat davant dels 
casos d’assetjament o agressió per raons d’orientació i identitat sexual, protocols que 
la pròpia Generalitat està desenvolupant, per tant no seria res costós per a 
l’Ajuntament de Sant Cugat i d’altres com era portar una exposició d’amors diversos 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania, està a disposició dels ajuntaments una 
exposició que també no tindria cap cost pel nostre ajuntament i que ajudaria i molt a 
la visualització i normalització d’aquest col·lectiu. En els acords que els hi diria que no 
enviessin cap acord a la Generalitat de Catalunya perquè jo el que faria és una 
esmena “in voce” que incorporessin en la seva moció que el Govern de Catalunya ja 
ha presentat l’avantprojecte de llei dels drets de les persones lesbianes, gais, 
bisexuals i transexuals per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, 
que afectarà de forma transversal als diferents departaments i àmbits de les 
polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya com l’educació, la salut, la cultura, 
l’ordre públic o les polítiques d’educació, no els hi enviïn la moció que avui aprovaran 
amb els vots de la majoria absoluta de Convergència i Unió, que no reconeix com 
deia aquests drets adquirits pel col·lectiu perquè per sort el Govern de Catalunya va 
unes passes força més endavant que vostès i treballarà de manera valenta per 
eradicar les discriminacions i les desigualtats que es puguin produir per qualsevol 
orientació sexual. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Poca cosa més 
es pot afegir als arguments que ha donat el regidor d’Esquerra Republicana, per tant 
jo no n’afegiré més, només dir que el nostre grup també s’abstindrà en aquesta moció 
tal com ho vam fer evident a la Comissió Informativa perquè recolzàvem les esmenes 
que s’havien fet, també per la trajectòria que tenim ambdós grups i altres també 
d’aquest Ple, de presentació de propostes en aquest Ple una i altra vegada 
rebutjades per part de Convergència i Unió. És evident que aquí es posa de relleu la 
diferent manera de veure les coses per part d’uns i altres, molt legítimes i 
respectables, òbviament, i la manera d’entendre la família i la relació amb el gènere. 
Jo crec que aquesta declaració que avui ens presenten és una declaració de bones 
intencions, justes intencions també, per tant és difícil votar en contra d’aquesta moció 
però és una moció que queda molt curta i a la que se li poden ben bé afegir moltes 
coses que tenen a veure també amb la nostra ciutat, i a mi en concret el que em 
preocupa és el fet de que la nostra ciutat no vulgui crear un protocol d’actuació davant 
dels casos d’assetjament que de ben segur existeixen i que com altres casos 
d’assetjament fins que les administracions no han posat mitjans i han fet pedagogia 
doncs no han sortit a la llum, i jo crec que en aquest sentit tenim molt camp a 
recórrer, per sort hi ha altres administracions que estan fent els deures i esperem que 
aquí a Sant Cugat en el futur també ho puguem fer. 
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 . REGIDORA SR. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Penso 
que les dues intervencions anteriors han explicat prou clarament el posicionament 
que compartim absolutament, com que el Ple és molt llarg em sumo a les seves 
intervencions, només afegeixo una petita cosa que és que aquesta moció ens hagués 
agradat que en el Ple anterior es pogués haver discutit perquè també aquest col·lectiu 
ens demanaven que el dia 17 de maig el recolzéssim per poder ser considerat com a 
dia contra les fòbies d’aquests quatre col·lectius. Pensem que hi ha una rigidesa que 
suposo que respon com ha dit el Sr. Boix a una manera d’entendre les relacions entre 
les persones. El nostre grup evidentment s’abstindrà. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. FORTUNY, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: Pel que fa a les esmenes comentar que sobretot el Sr. Toni Ramon s’ha 
deixat el tema de la reivindicació que tenen vostès amb la bandera, ho dic perquè en 
totes les coses que vostè ha comentat estaria bé que també ho hagués comentat avui 
perquè és un tema que hem comentat nombroses vegades. 
 
 Breument, és una moció beneficiosa pel col·lectiu i això penso que no ens ho 
pot negar ningú, cap grup polític pot negar que és una moció beneficiosa per aquest 
col·lectiu. Tampoc poden negar que és una moció que en tot moment ha estat 
orientada al consens, es va presentar a tres setmanes del Ple, una moció orientada al 
consens, amb contingut i amb temps, a que totes les forces polítiques ens poguéssim 
sentir ben representades, aquesta ha estat la voluntat d’aquesta tinença d’alcaldia i 
també de l’equip de govern. Sant Cugat no està lliure de discriminació, d’això també 
n’hem parlat a la Comissió Informativa i ho reconeixem, no n’està lliure de 
discriminació i hem d’estar ben atents i els tècnics estan treballant en aquest sentit i 
també hi ha directrius polítiques en aquest sentit però les polítiques i els projectes 
tècnics que s’estan executant s’estan executant a nivell de normalització, de 
polítiques de normalització, de prevenció i d’informació, aprofito per convocar-los a 
una xerrada que es farà el 30 de juny que anomenem “Trencant tòpics” en 
reconeixement i amb l’acompanyament a aquest col·lectiu i per tant només cal 
concloure que aquest moció és un pas endavant. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Breument, 
sóc conscient que abans he esgotat el temps però el tema s’ho valia. Sra. Fortuny en 
les nostres esmenes el tema de penjar la bandera de l’Arc de Sant Martí el dia 28 de 
juny que és el dia de l’Orgull Gai no hi era, la vam retirar justament perquè enteníem 
que era un dels punts que a vostès els hi feia nosa, diguem-ho d’una manera fina. Jo, 
sincerament, és cert, beneficiós, sí, però repeteixo, queda curt; tenen algun problema 
amb les adopcions?, tenen algun problema amb el matrimoni?, sí?, no?, si és que sí 
ja ho entenem aquesta diferència, si és que no per què no pot aparèixer com un dret 
que el col·lectiu ha pogut adquirir al llarg d’aquests anys i un dret importantíssim, no 
pel col·lectiu, que també, sinó per aquests infants que en el seu procés adopció pare i 
pare o mare i mare passen el procés i que a més a més en el cas de la mort del que 
seria el pare legal, l’altre té tota la potestat sobre aquella criatura, per tant són lleis 
que han vingut a donar drets als ciutadans i a protegir els infants. No ho entenem, si 
hi estan tan d’acord no entenem quina nosa els hi fa que això aparegui a la moció o a 
la declaració institucional que, repeteixo, còmodes s’hi trobaran vostès, nosaltres no, 
nosaltres volem fer un pas més enllà com està fent el Govern de Catalunya. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Lamentar que 
per a vostè el consens no sé què deu voler dir perquè si vostè presenta un text de 
moció avançant-se a la possible moció que podríem presentar els tres grups, com 
fem cada any, n’hi havia suficient doncs no és suficient, si vostès no accepten ni una 
de les esmenes que li fem, quin consens volen?, a mi em sembla que és bastant 
evident que per consensuar un text s’ha de cedir i vostès no han cedit ni una coma, 
per tant no parli de consens, en tot cas parlin de que acceptem les regles del joc des 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.06.10                    pàg. 8 

 
ESBORRANY ACTA 

del seu punt de vista però em sembla que nosaltres no les podem acceptar de cap de 
les maneres. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      14 (CiU) 
Vots en contra:    0 
Abstencions:        9 (PSC, ICV-EUiA i ERC) 
 
 4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER TAL DE MILLORAR EL 
MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC DE LA FLORESTA. 
 
 ATÈS que el manteniment de l’espai públic de La Floresta és millorable en tot 
allò que té a veure amb la urbanització, la seguretat vial, el mobiliari urbà, 
l’enllumenat, les noves tecnologies i l’accessibilitat del districte. 
  
 ATÈS que algunes d’aquestes mancances tenen un caràcter històric i generen 
entre els veïns i veïnes una sensació de discriminació respecte la resta de 
santcugatencs pel que fa a les inversions públiques. 
  
 ATÈS que el Pressupost del 2010 preveu una partida econòmica extraordinària 
destinada a la millora de les instal·lacions elèctriques i l’enllumenat a La Floresta així 
com al manteniment dels carrers no asfaltats i al seu desbrossament. 
  
 ATÈS que La Floresta compta amb recursos econòmics provinents dels fons 
de lliure disposició, tant d’aquest exercici econòmic com d’anteriors.  
  
 Per tot això, el Grup Municipal d’ERC proposa que aquest Ple acordi: 
  
 PRIMER, que, tenint en compte els recursos econòmics disponibles i els trets 
característics de La Floresta, l’equip de govern consensuï amb els grups polítics i els 
representants veïnals, abans del mes d’agost, les inversions prioritàries i el calendari 
d’execució durant aquest any.  
  
 SEGON, comunicar aquest acord a les associacions de veïns de La Floresta i 
al Consell de Districte. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: En aquesta 
moció tenim coneixement que el govern adquireix uns compromisos i ens agradaria 
en aquest Ple poder sentir aquests compromisos per començar el treball que 
nosaltres proposàvem en la moció que era aquests grups de treball on discutir 
aquestes mesures de xoc urgents per l’estat del districte de la Floresta en mobiliari 
urbà, en manteniment d’alguns carrers i places i també sobretot pel que fa a seguretat 
d’alguns trams vials, si hi ha aquest compromís nosaltres deixaríem la moció sobre la 
taula a l’espera d’anar avançant en aquesta negociació i si finalment arribem a un 
final feliç, que esperem que sí, la moció ja quedaria sense efecte. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA: Nosaltres sí que hem estat treballant en la línia que ja 
indicaven altres mocions i en converses que havíem tingut amb els diferents partits 
polítics i ja podem anar concretant aquestes accions. El dia 30 de juny hi ha un grup 
de treball conjunt de Territori i Serveis Urbans on ja es concretaran les actuacions 
que durem a terme a la Floresta, per una banda hi ha el tema de l’arranjament dels 
accessos que falta encara per arranjar per poder accedir al districte, també hem 
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considerat dintre d’aquests accessos l’actual camí de l’escola que porta al CEIP la 
Floresta i ja es concretaria amb unes propostes ja valorades econòmicament i amb 
uns plànols que ja els tenim i falta acabar de quadrar-los ben bé amb les alineacions 
de les que disposem i la nostra proposta serà presentar-ho en el grup de treball per 
veure si arribem tots a l’acord de poder fer-ho amb diners de lliure disposició. 
 
 També hi ha un tema de manteniment i millora de l’estat de la Floresta; tots 
saben que el districte de la Floresta és un districte on encara queden molts sectors 
pendents d’urbanitzar, que encara hi ha molts carrers sense aquesta urbanització i 
això també fa que el manteniment de tota aquesta zona sigui més dificultosa o fins i 
tot moltes vegades que es faci i que llueixi poc tot el temps i els diners que es 
destinen. Nosaltres teníem el compromís d’esmerçar els esforços d’aquest 
manteniment en la Floresta i així ho hem fet, concretament i per aquest mateix motiu 
que he dit que les coses llueixen poc si em permeten els hi llegiré en un moment molt 
ràpid diferents actuacions que només des de la meva àrea s’han fet al districte de la 
Floresta perquè vegin la quantitat de diners que hi hem esmerçat i que a vegades no 
acaben de tenir aquest fruit que a tots ens agradaria o aquesta visibilitat. 
 
 Hem dut a terme diferents actuacions de clavegueram, si volen els hi puc 
concretar, una de 4.901 €, a la riera de Saladrigas hem reparat un tram de col·lector 
que ens ha costat 2.900 €, a la riera de Can Trabal hem fet actuacions en diferents 
pous de registre que ens hem gastat més de 2.000 €, hem reurbanitzat el passatge 
Sagués amb aigües pluvials que ens ha costat 55.000 €, diferents treballs de la via 
pública i aquí anava una mica concretant que com saben degut a la gran quantitat de 
carrers sense asfaltar que hi ha el manteniment es fa difícil, vam tenir un període de 
pluges a principi d’any molt intens que feia molt dificultós l’accés als diferents camins, 
hem llogat maquinària que l’hem tinguda destinada exclusivament a la Floresta durant 
més de tres mesos, hem llogat motonivelladores, uns rulos i hem estat íntegrament 
més de tres mesos a la Floresta, que ens ha costat sense comptar el cost del 
personal de la Brigada evidentment 117.000 €, hem adquirit àrids i sorra per 33.000 €, 
hem repavimentat un tram d’asfalt de 46.000 € a Verge de Montserrat, més de 1.000 
€ a Canal de la Mànega, 522 € a l’Estret de Dardanelos també hem repavimentat amb 
asfalt 103 m2 que ens han costat 1.957 €, i diferents actuacions que donen resposta 
a vàries instàncies de diferents veïns que ens hem gastat més de 5.000 €, en total 
amb el que portem d’any sense els costos del personal són 226.896,22 €, en aquest 
mini-pressupost que el que vull és transmetre que hi estem a sobre i que potser no 
està donant els resultats però queda molta feina a fer. Un altre compromís que hi 
havia era el tema de l’enllumenat, que és un tema que ens preocupa a tots, nosaltres 
ho hem treballat en el grup de treball concret de Serveis Urbans, saben els diferents 
grups polítics perquè així ho hem informat i també en el grup de treball s’ha tractat 
que el nostre compromís era que una vegada aprovat el plec d’enllumenat que està 
perdonin la simplesa en la “parrilla de salida” de contractacions un cop el puguem 
aprovar i el nostre compromís que encara no ha sortit era fer les primeres actuacions 
i fer una mica de pla de xoc a la Floresta que realment és on tenen l’enllumenat amb 
unes condicions més malmeses. També hem invertit molt tot i que a vegades tampoc 
se sap veure del tot mantenint els diferents espais públics de la Floresta i diferents 
actuacions a part de desbrossament, recollida d’escombraries que saben que vam 
implantar la recollida selectiva i la FORM ara fa poc, hem fet també actuacions de 
molt valor en alguns carrers de clavegueram, això l’any passat que ens vam gastar 
més d’1 milió d’euros al carrer Pere Planes fent el clavegueram que era absolutament 
necessari i després pel que fa als edificis comentar que en el CEIP la Floresta durant 
els últims tres anys hem fet també diferents actuacions a banda de canvis de calderes 
i temes de seguretat totalment necessaris, en concret ens hem gastat l’any 2009 
242.000 € només al CEIP la Floresta, vam fer les obres d’instal·lació dels tancaments 
del CEIP, vam fer tot els nuclis dels lavabos de la Floresta nous i també vam fer altres 
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obres de tancament que ens vam gastar en total només l’any passat 242.000, el 2008 
ens vam gastar 27.000 € i el 2007 uns 21.000 € en concret. 
 
 També hi ha el tema de l’estat dels carrers que en aquests moments es troben 
que sí que estan repavimentats però també tenen el paviment malmès, nosaltres hem 
treballat tota una proposta de carrers amb valoració econòmica que presentarem el 
dia 30, hem fet una mica de priorització del que a nosaltres ens sembla més important 
dels trams que hi ha més malmesos i espero que també la puguem concretar, si volen 
podríem estar parlant de trams de Verge de Montserrat o de Passeig de la Floresta 
entre l’avinguda Verge de Montserrat i la plaça Josep Playà, etc. Després també en 
aquest grup de treball ja es podrà encarar també, com que he dit que el faríem 
conjunt amb l’àrea de Territori, també s’afrontaria el tema de la urbanització d’un 
sector que també hi havia el compromís i en aquests moments estava una mica sobre 
la taula dos sectors que estàvem mirant a veure quin era el més econòmic i el que 
podia afavorir a més veïns, i tot això es tractarà el dia 30 en aquesta reunió. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Veig que no 
tothom té el mateix “timing” de temps per presentar els seus posicionaments, però té 
raó en una cosa, s’hi poden invertir molts diners però segurament no es nota el recull 
fotogràfic que nosaltres vam fer i que quan acabem el Ple li entregaré perquè es 
pugui treballar realment així ho denota, amb el compromís de seure’ns en una taula 
amb veïns en teníem prou, ha estat molt bé l’inventari que ha fet però el que 
demanàvem era aquest compromís de seure’ns i parlar, els diners de lliure disposició 
seran les associacions de veïns les qui decidiran, nosaltres no hi podrem interferir, 
evidentment, i també li he recordat com vostè ja ha fet aquest compromís de 
l’enllumenat públic i del mobiliari urbà que veurà que al recull fotogràfic hi té unes 
bones mostres d’exemple. Donat el seu compromís la moció queda sobre la taula. 
 
 (El present punt fou deixat damunt la taula). 
 
 6.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, ICV-EUiA i SOCIALISTA 
PER ARRANJAR ELS ACCESSOS AL CEIP DE LA FLORESTA. 
 
 Atesa la problemàtica d'accés de l'Escola de La Floresta. 
 
 Atès les dificultats de trànsit que genera en un espai tan petit amb una mobilitat 
molt reduïda entre autocars, cotxes particulars i vianants. 
 
 Atesa la inseguretat que genera pels escolars la manca d'indicacions, verticals i 
horitzontals, de diferenciació entre les zones de pas per vianants i de vehicles 
motoritzats. 
 
 Atesa la degradació de l'asfalt actual del camí d'accés a l'escola i la falta 
d’asfalt als últims cent metres abans de arribar a la escola, incloent la zona 
d’aparcament dels autocars. 
 
 Atesa l'absència d'agents de la policia local que controlin el tràfic a l’entrada i 
sortida de l’escola en l'interior del camí a l’Escola. 
 
 Atès que el manteniment de l’Escola és millorable.  
 
 Atesa la manca d’enllumenat al perímetre de la escola. 
 
 Atès que es va aprovar per unanimitat dels membres d'aquest Ple una moció 
per tal d’establir condicions de millora d’accessibilitat i asfaltat als equipaments 
públics de La Floresta.  
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 Atès que es va aprovar per unanimitat dels membres d’aquest Ple una moció 
per la implantació de Camins Escolars Segurs. 
 
 El Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès acorda: 
 
 Primer: Prendre, amb urgència, les mesures necessàries per tal de pacificar el 
trànsit en l’entorn de l'Escola de La Floresta mitjançant una correcta senyalització i 
diferenciació entre les zones de pas de vianants i de vehicles motoritzats que 
garanteixi la màxima seguretat per els escolars. 
 
 Segon: Posar en marxa tots els elements necessaris per tal d'arranjar l'asfalt 
actual i completar el tram sense asfaltar fins la entrada a la escola incloent 
l’aparcament d’autocars per tal de garantir la seguretat dels escolars i vehicles. 
 
 Tercer: Instal·lar l’enllumenat necessari a tot el perímetre de l’escola.  
 
 Quart: Posar en coneixement del Consell de Districte i el seu President 
aquesta problemàtica i que es contempli una part important dels diners de lliure 
disposició del districte per la inversió que sigui necessària. 
 
 Cinquè: Tenir en compte i executar en el Pla d'obres de manteniment de les 
Escoles les demandes per l'Escola de la Floresta. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: En la 
mateixa línia de la moció núm. 4 nosaltres deixarem també la moció sobre la taula 
però abans ens agradaria saber de primera mà amb més detalls del compromís de 
l’equip de govern sobre tots els treballs d’arranjament de l’escola la Floresta. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Tenim en aquest punt la petició de paraula de la 
Sra. Marga Forner en representació de l’Associació de Pares i Mares del CEIP la 
Floresta. 
 
INTERVENCIÓ DE LA SRA. MARGA FORNER FERNÁNDEZ, EN 
REPRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DEL CEIP LA 
FLORESTA, EN ELS TERMES DE L’ART. 44.2.ll) DEL REGLAMENT ORGÀNIC 
MUNICIPAL. 
 
 En primer lugar quería agradecerles que nos permitan hablar en el Pleno y 
sobretodo porqué se haya incluido este punto sobre los accesos de la escuela la 
Floresta que realmente es un tema que nos preocupa mucho a las familias que 
llevamos allí a nuestros hijos y nuestras hijas, la presidenta de nuestra AMPA tuvo 
una reunión la semana pasada con el alcalde y se llegaron a una serie de 
compromisos sobre la pavimentación de la calle, que se intentará hacer que el 
acceso sea seguro, sobretodo para las familias que desean llevar a los hijos 
andando, que se señalizará debidamente todo el recorrido, se nos ofrecerá formación 
para regular el tráfico en la zona de la escuela y sobretodo que estará todo acabado 
cuando el próximo curso comience el 7 de septiembre. Yo por un lado quiero 
agradecer que todos se hayan puesto de acuerdo por una vez en algo tan importante 
como es la educación de los niños porqué parece una tontería pero es el acceso, es 
llevar a los niños al colegio pero lo que está en juego es su derecho a la educación 
porque yo represento a la AMPA y represento a las familias que nos hemos visto en 
el apuro de que nos quitan la parada del autobús porque nuestra parada está cerca, a 
menos de un kilómetro del colegio, pero no podemos llegar andando al colegio, 
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realmente es peligroso, para un adulto es peligroso pero cuando vas con 1, 2 o 3 
niños es realmente un riesgo que ningún padre ni ninguna madre está dispuesto a 
someter a sus hijos. Esperar que realmente lleguen a un acuerdo, que las cosas se 
puedan poner en marcha y que en septiembre cuando volvamos después de las 
vacaciones todos y especialmente nosotros con los niños podamos ir andando y 
disfrutar de nuestro colegio que estamos muy orgullosos de él porqué realmente 
tenemos la suerte de tener un colegio en medio del bosque, eso por un lado. Hoy ha 
habido una asamblea en el colegio y también les quería comunicar que a raíz de los 
acuerdos que se llegó con el alcalde en la asamblea que ha habido hoy en el colegio 
se solicita que por favor ya que uno de los requisitos del Consell Comarcal para el 
tema de las paradas es que no hay paradas en lo que es un kilómetro alrededor del 
acceso al colegio, si es posible que ese kilómetro realmente sea seguro; si a las 
familias que estamos a menos de un kilómetro del colegio nos quitan la parada 
porqué estamos muy cerca, que ese kilómetro a la redonda sea realmente un 
kilómetro seguro. Ya saben que nos negamos a pagar por ese mismo hecho hasta 
que no veamos que el camino está arreglado nuestra posición es la misma, no hacer 
los pagos. 
 
 Sobre el tema del derecho a la educación, y aprovechando que me han dejado 
hablar, me imagino que la mayoría de aquí todos tienen hijos, saben lo importante 
que es el juego como parte de la educación y otro de los compromisos que se 
adquirió en esta reunión es arreglar los patios. Nuestros niños juegan a la hora del 
recreo y realmente yo les he traído unas fotos para que vean cuál es el estado de los 
patios después de las lluvias, con charcos que miden unas dimensiones 
considerables donde directamente lo que se hace es cerrar la zona del patio porqué 
no pueden entrar ahí los niños. Sé que esto se ha comunicado a las personas, 
también existe ese compromiso de arreglar los patios, y si no lo han visto nosotros les 
traemos las fotos para que lo puedan ver y que también todo ello influye en la 
educación de los niños. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Massanés, ara li respondrà la Sra. Paraira al 
que vostè havia demanat però hi ha algunes qüestions que també voldria puntualitzar 
perquè potser la Sra. Paraira no té coneixement de tot. 
 
 En relació a l’última qüestió que ha plantejat vostè el Consell Comarcal ens diu 
que no modificarà el sistema actual de parades fins que els accessos siguin segurs, 
aquest és un compromís que tenim del propi Consell Comarcal. 
 
 Quant a les altres qüestions que vam parlar amb la representació de l’AMPA i 
la direcció de l’escola, vostè ha fet esment al tema dels espais d’esbarjo, de joc, i aquí 
jo els hi vaig recordar que ja s’havien fet algunes reparacions importants, jo me’n 
recordo quan la pista de darrera era una pista que quan plovia es cobria de fang, però 
també vaig recordar que nosaltres tenim un protocol en el qual d’una banda hi ha 
unes obres que li pertoca fer a la Generalitat, altres que li portoca fer a l’Ajuntament i, 
dins de les obres que pertoca fer a l’Ajuntament, és la direcció de l’escola qui ens 
estableix la priorització, i per tant vam recordar-li a la direcció de l’escola que estava 
en aquesta reunió que la primera cosa que necessitàvem és que per part de la 
direcció es prioritzés l’arranjament d’aquests jocs infantils perquè nosaltres després 
dins de la nostra pròpia planificació i en funció dels recursos poguéssim tirar-ho 
endavant, per tant la cosa va quedar d’aquesta manera, amb un debat entre l’escola 
en el seu conjunt i l’ajuntament, però l’escola ens havia de posar en un lloc destacat 
aquest arranjament. 
 
 La Sra. Paraira respondrà a les altres qüestions que ha plantejat el Sr. 
Massanés en nom dels tres grups proponents de la moció. 
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 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA: El que nosaltres plantegem és la repavimentació de tot 
l’accés, també del pàrquing i d’un pàrquing que hi ha més a prop, i també la 
construcció d’una vorera en una banda que tindrà diferents amplades perquè saben 
que el tram de carrer és estret en alguns trams, les amplades van des d’1,40 m al 
principi, després en el tros que s’estreny més fa 1 metre i després es torna a ampliar 
la situació que hi ha. Estem parlant d’un arranjament, no és una reurbanització del 
tram i això sí que volia que quedés clar; estem acabant d’ultimar els detalls, també hi 
ha prevista una senyalització que es faria una priorització del sentit des de la 
Carretera de Vallvidrera tindrien prioritat els vehicles que entren per no col·lapsar la 
Carretera de Vallvidrera que des de Mobilitat aquesta proposta ens diuen que per 
seguretat s’ha de donar prioritat als que entren que no als que surten, això estarà 
senyalitzat amb els senyals corresponents, estem acabant d’ultimar el projecte per 
poder-lo presentar i esperar que es resolgui el tema. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Una 
petita pregunta, potser sóc jo que no ho he entès bé Sra. Paraira, els 100 o 80 metres 
que hi ha sense asfaltar fins a l’entrada de l’escola, allà a on hi ha la gran rotonda on 
giren els autocars, això també s’asfaltarà? 
 
 .  TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA: Sí, s’asfalta tot, el pàrquing inclòs. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Llavors 
nosaltres esperant que es compleixin aquestes promeses per l’inici del curs escolar 
deixem aquesta moció sobre la taula. 
 
 .  TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA: Volia dir que per a l’inici del curs escolar jo no sé si 
haurem acabat, per tant sí que com que sé que el Consell Comarcal té el compromís 
de no treure l’autobús fins que això no estigui acabat doncs em fa por de 
comprometre’m a un calendari que intentarem actuar el més ràpid possible però hi ha 
uns tràmits que hem d’anar passant i això ens pot fer endarrerir l’inici de l’obra. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo crec 
que vostès hi posaran tot l’interès, confio que compleixin el termini perquè estem 
parlant de la seguretat dels infants. 
 
 També una petita observació, vistes les fotografies que ens ha enviat la Srta. 
Marga jo crec que simplement amb un parell de matins la Brigada d’Obres els sots 
que hi ha en el pati poden estar arranjats. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: A la representant de l’AMPA li volia fer una 
puntualització sobre el que he dit que em fa arribar la regidora d’Educació que estava 
amb mi a la reunió que vam mantenir amb l’escola. Em diu que en el tema dels patis 
vam quedar també que valoraríem l’actuació i faríem la proposta en el Consell de 
Districte per si estimava que amb els diners de lliure disposició del Consell es podia 
cometre aquesta reparació. En el cas que el Consell de Districte ho acceptés 
aleshores ho podríem fer d’una forma més ràpida que si haguéssim d’entrar pel 
procés normal de relació entre Ajuntament, Generalitat i escola. 
 
 (El present punt fou deixat damunt la taula). 
 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS NÚMS. 5 I 8 
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 5.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA CONTRA LES MESURES 
DEL GOVERN ESPANYOL PER TAL DE REDUIR EL DÈFICIT PÚBLIC. 
 
 La pressió dels mercats financers sobre el deute públic de les economies amb 
dèficit de la zona euro no està trobant, fins ara, una resposta adequada per part de 
les autoritats polítiques que supervisen l’economia europea. En contrapartida, es 
torna a voler fer culpables i responsables de la crisi als governs i, com a 
conseqüència, les seves polítiques socials, ara més necessàries que mai. 
 
 El Govern central, amb la seva política de xecs i de rebaixes fiscals a les 
rendes més altes, ha estat malbaratant els recursos, eliminant el marge de maniobra 
de que disposava. A finals del 2007 el mateix Govern, lluïa d’un superàvit de més de 
30.000 M€ i, en comptes d’adoptar mesures per combatre la crisi econòmica amb 
canvis estructurals que apostessin per un nou model econòmic que creï ocupació 
estable i de qualitat i, alhora garanteixi el nivell d’ingressos públics suficients per tal 
de dotar a la ciutadania de serveis bàsics de qualitat tot cobrint les noves necessitats 
causades per la crisi, va preferir apostar per una política de xecs (400€, xec nadó,...) 
absolutament injusta que tracta a tothom per igual, independentment dels seus 
recursos, i per les rebaixes fiscals als qui més tenen o més guanyen (eliminació de 
l’impost de societats i reducció del tipus marginal més alt de l’ IRPF). 
 
 En aquest context, el Govern espanyol ha cedit, de manera clara, a les 
pressions dels sectors més conservadors accedint a aplicar mesures amb l’objectiu 
de reduir el dèficit públic, proposant un seguit de mesures que, si s’apliquen tal qual 
s’han plantejat, tindran com a resultant més atur, menys ingressos fiscals i en 
definitiva un allargament de la crisi. 
 
 El conjunt de mesures proposades per l’Executiu son molt negatives perquè 
perjudiquen a dos col·lectius especialment vulnerables, com son les persones 
dependents i els/les pensionistes; tanmateix perquè pretenen reduir les retribucions 
dels empleats/des públics; perquè redueixen notablement l’ajut al desenvolupament, 
més necessari que mai en la conjuntura actual i, perquè retardarà, molt 
significativament, l’execució del programa d’inversions estatal previst. 
 
 El Govern espanyol pretén fer “la translació directa” als governs autonòmics i 
locals, fent-los, així, corresponsables injustament dels seus errors. Ho es, en el cas 
de la Generalitat, que porta força temps “fent els deures”, tant pel que fa a l’austeritat, 
com per garantir el nivell d’ingressos mínim, sense caure en la temptació de la 
“política de xecs” i de rebaixes fiscals que sí han fet d’altres governs autonòmics. Ho 
es, també, en la majoria de governs locals, que en tot aquest període de temps, han 
hagut d’assumir un gran nombre de serveis que no son de la seva competència, 
sense percebre els recursos corresponents i, alhora, de forma molt majoritària, no 
entrant en el joc populista de baixar la tributació local. 
 
 Especialment greu, la mesura de l’article 14.2 del Decret que impossibilita als 
Ajuntaments el recurs al crèdit a llarg termini per a finançar Inversions durant tot l’any 
2011. Recordem que la majoria de les Inversions de qualsevol municipi es financen 
total o parcialment amb nous crèdits a llarg termini i, per tant, amb aquesta mesura 
s’hauran de fer una replantejament a la baixa de les Inversions, cosa que no només 
perjudicarà a la ciutadania, si no que, alhora, anirà en detriment de l’activitat 
econòmica als municipis. 
 
 Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès l’adopció dels següents acords: 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.06.10                    pàg. 15 

 
ESBORRANY ACTA 

 PRIMER:  Instar al Govern espanyol a suspendre, de manera immediata les 
mesures adoptades en el Consell de Ministres del dia 20 de maig de 2010. 
 
 SEGON:  Instar al Govern espanyol a que convoqui als representants de les 
forces polítiques i agents socials i econòmics, per tal d’elaborar un conjunt de 
mesures, que incideixin tant en els ingressos com en les despeses, que no 
perjudiquin als col·lectius amb menys recursos, que avancin cap un sistema fiscal 
més progressiu i, permetin l’equilibri pressupostari suficient, com per no haver de 
reduir cap retribució, ni congelar les pensions, ni retallar la llei de la Dependència. 
 
 TERCER:   Rebutjar la translació directa, als Governs Locals, del Pla d’ajust 
proposat per l’executiu estatal, defensant l’autonomia local en aquest procés i, 
insistint en el deute històric que té amb ells el Govern de l’Estat, d’un nou Model de 
Finançament Local que garanteixi la cobertura de tots aquests serveis assumits. 
 
 QUART:  Fer una clara defensa dels serveis públics de qualitat i dels 
empleats/des públics. 
 
 CINQUÈ:   Crear una Comissió, formada per representants de tots els Grups 
Municipals del Consistori, que tingui com a objectiu concretar i, desenvolupar, un pla 
d’ajust específic del municipi que no afecti directament als col·lectius més 
desafavorits. 
 
 SISÈ:   Donar trasllat d’aquests acords a tots els Grups Parlamentaris del 
Congrés i del Parlament de Catalunya, als sindicats CCOO, UGT i CSIF i a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: La moció 
que presenta el meu grup en contra de les mesures del Reial Decret del Govern de 
l’Estat espanyol que situa la crisi en primer lloc als treballadors i treballadores públics 
i a les classes populars enteses com gent que necessita la jubilació, la qual es 
congela o bé les ajudes a la Llei de dependència, el que pretén aquesta moció és 
posicionar l’Ajuntament de Sant Cugat en oposició al conjunt de mesures aprovades 
per l’executiu espanyol que han aportat a aquest propi ajuntament o a la Generalitat 
de Catalunya a fer-ne una translació directa fent-nos corresponsables injustament 
dels seus errors. La moció en la part expositiva denuncia que el Govern central amb 
la seva política de xecs i rebaixes fiscals a les rendes més altes ha estat malbaratant 
els recursos eliminant el marge de maniobra de que disposava. En comptes d’adoptar 
mesures per combatre la crisi econòmica amb canvis estructurals que apostessin per 
un nou model econòmic que crea ocupació estable i de qualitat va preferir apostar per 
una política de xecs, 400 € de rebaixa a les nòmines si recorden d’IRPF, el xec nadó, 
absolutament injusta que tracta a tothom per igual i per les rebaixes fiscals els qui 
més tenen o més guanyen. Ara el Sr. Zapatero s’ha hagut de rendir davant dels 
mercats financers, ha decidit aplicar mesures amb l’objectiu de reduir el dèficit públic i 
un seguit de mesures que tindran com a resultat més atur, menys ingressos fiscals, 
amb més atur probablement sigui la reforma laboral que és la que conduirà a més 
atur a curt termini, potser a llarg termini no però a curt termini augmentarà l’atur 
segur, menys ingressos fiscals i en definitiva un allargament de la crisi, no ho diu 
només Iniciativa, la Comissió Europea la setmana passada va presentar un estudi 
que va dir que la política continua del Govern espanyol, sigui del PSOE, sigui del PP, 
de rebaixes fiscals ha provocat aquesta situació econòmica de la caixa bastant greu. 
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 Per això demanem a aquest Ple instar al Govern espanyol a suspendre de 
manera immediata les mesures adoptades al Consell de Ministres el dia 20 de maig 
de 2010; rebutjar la translació directa als governs locals, jo crec que com ajuntament 
ho podem fer això, rebutjar-la, tot i que per imperatiu legal l’hem d’aplicar però crec 
que tenim el deure moral de rebutjar-la i fer una clara defensa dels serveis públics de 
qualitat i dels empleats i empleades públics, penseu que al final qui més rep 
d’aquesta crisi sempre són els treballadors i en aquest cas l’àmbit públic que és on el 
Govern espanyol té més influència. 
 
 8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SUPORT A LES 
MESURES CONTRA LA CRISI PROPOSADES PEL GOVERN DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
 Antecedents: 
 
 En aquests moments, ens trobem en una situació de crisi global que afecta al 
nostre país, al nostre teixit empresarial, als mercats, als treballadors i a tots els 
nostres conciutadans d’una manera directa.  
 
 Atesa la situació complicada existents i els requeriments europeus , l’estat 
espanyol va aprovar un Real Decreto-Ley 8/2010 amb data del 20 de maig en el que 
quedava recollit adoptar mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, i 
on s’intentava disminuir al mínim l’afectació a l’estat del benestar. 
 
 Certament, aquest decret ha tingut efectes en el poder adquisitiu dels 
treballadors i treballadores públics, així com en les administracions públiques que han 
hagut de procedir a aplicar el decret.  
 
 A posteriori la Generalitat de Catalunya va aprovar en el Consell Executiu 
Extraordinari amb data de 29 de maig de 2010 un Decret de mesures urgents de 
contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic. Part 
d’aquestes mesures són un trasllat del Decret validat pel Congrès dels diputats, cal 
però esmentar que hi ha altres mesures que van més enllà i que amplien la 
proporcionalitat i la redistribució. 
 
 Les principals mesures són:  
 
1. La reducció dels salaris dels treballadors públics en una mitjana del 5%.  
2. La reducció i fusió d’empreses públiques.  
3. La reducció de les empreses mercantils de titularitat pública a través d’una menor 

transferència directa en el capítol de personal. 
4. Augment de l’1% del impost de transmissions patrimonials.  
5. Elevar un 0,2% el tipus general del impost d’Actes Jurídics i Documentals.  
6. Augmentar el tipus impositiu en els vehicles més contaminants.  
7. Augmentar el tram autonòmic del IRPF en aquelles rendes superiors als 120.000 

euros, aquest a través d’un avantprojecte de Llei. 
 
 Atès que aquestes mesures venen a requeriment de la Unió Europea en el 
marc del Pacte d’Estabilitat i Creixement de la UE. 
 
 Atès que el govern de la Generalitat de Catalunya als darrers anys ja havia 
realitzat mesures de contenció com moltes de les administracions i ens locals, i el 
dèficit difereix de la globalitat de l’estat. 
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 Atès que la quota de reducció fixada pel govern de la Generalitat de Catalunya 
obeeix també en termes de solidaritat i de subsidiarietat, així com la lluita per la 
reducció del dèficit públic. 
 
 Atès que el paquet de mesures de la Generalitat de Catalunya farà compatible 
la reducció del dèficit amb el manteniment de les prestacions de l’estat del benestar 
que són competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
 Per tot això el ple acorda: 
 
 1.- Donar ple suport a les mesures del Decret de la Generalitat de Catalunya 
respecte a les mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la 
reducció del dèficit públic.  
 
 2.- Instar a l’equip de govern de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès a fer una 
proposta de contenció de la despesa i la reducció del dèficit local en el proper ple 
municipal. 
 
 3.- Traslladar i informar de l’acord al govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
 4.- Informar a la ciutadania del present acord a través del butlletí municipal 
Sant Cugat Avui i de la resta de mitjans de comunicació de la ciutat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres farem una defensa conjunta de les dues mocions perquè entenem que són 
temàtiques no exactament la mateixa però sí amb un rerefons que per això hem 
presentat la nostra moció a posteriori de la presentada per Iniciativa per Catalunya. Jo 
crec que primer ens hauríem de centrar en un parell de coses, intentar saber a on 
estem, estem al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat i crec que està bé instar al Govern 
espanyol a suspendre de manera immediata les mesures adoptades en el Consell de 
Ministres, però cal tenir en compte també que hi ha uns decrets que van ser aprovats 
pel Parlament, pel Congrés dels Diputats, i jo crec que potser molts de nosaltres fins i 
tot gent del públic li agradaria ser diputat per poder parlar-ne i tirar endavant aquestes 
qüestions però resulta que no és, i per tant jo crec que nosaltres ens hauríem de 
centrar en el que estem. Durant tot aquest temps el govern Socialista per exemple ha 
pujat des del 2004 el 50% de les pensions, hi ha hagut una sèrie de reformes, fins i 
tot en algun cas podia estar d’acord amb alguna de les crítiques que vostè ha realitzat 
sobre algun tema sobre progressivitat, s’han fet una sèrie d’actuacions en diferents 
aspectes i nosaltres vam defensar aquestes mesures amb convicció i un somriure 
-perquè ens entenguem-, avui ens toca defensar en aquest Ple i arreu amb un 
concepte lligat a la corresponsabilitat, a la responsabilitat amb la situació que estem, 
amb convicció, evidentment sense somriure, aquí ni somriure ni res, en tot cas la 
responsabilitat de tirar endavant una situació molt crítica a on hi ha molta i molta gent 
que està passant una situació molt complicada, vostès saben la situació d’atur que hi 
ha i també saben els atacs que està rebent l’Estat espanyol i altres estats en 
referència a la contractació de deute en els mercats d’àmbit secundari, saben que hi 
ha una acció especulativa que està fent que el deute lligat al Govern estigui pujant. A 
toro passat i ja sap que els antitaurins aquestes coses no ens agrada dir-les però a 
“toro pasado” és molt fàcil fer moltes coses, és molt fàcil dir que els fons FEIL, els 
Fons estatals, no haurien d’haver-se fet, segurament no haurien d’haver-se fet però 
els 20 milions que es van realitzar a Sant Cugat van tenir una constatació clara en 
uns equipaments, per exemple parlaven de la Floresta, del Casino de la Floresta, i 
també va generar molta feina a molta, molta gent. Segurament vostès em diran 
-perquè ha sortit en diferents mitjans de comunicació- va ser una resposta 
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keynesiana a uns atacs neoconservadors, neoliberals, que van ser els que van 
provocar la crisi, podria ser, però durant dos anys va haver-hi gent que va tenir una 
sèrie de feina. 
 
 Vostès saben que en aquests moments hi ha milers i milers de persones que 
estan subsistint amb 400 € i la frase ja és perillosa, hi ha gent que està subsistint amb 
400 €, i aquests 400 € han de sortir d’algun lloc i també hauran de sortir de mesures 
complicades a tirar endavant com el retall que aprovarem també als funcionaris i 
funcionàries i altres accions que s’estan duent a terme. 
 
 Vostès també saben que l’estat del benestar està en qüestió des de fa temps i 
aquestes accions el que estan intentant és que l’estat del benestar al nostre país no 
caigui, l’estat del benestar, sanitat, educació, seguretat social i també la Llei de 
dependència. Durant molt temps segurament i amb això també els hi podria donar 
certament algun punt de raó, hem estat tenint ingressos de països que no tenen estat 
del benestar i en canvi sí donant uns serveis del benestar, i escolti tot això s’ha de 
pagar i s’ha de tirar endavant. Com els hi deia estic defensant una moció sense 
somriures perquè aquí la cosa no fa gràcia, aquí els drames personals de tothom no 
fan gràcia, els retalls pressupostaris no fan gràcia i tampoc no fan gràcia l’atur de 
moltes persones i el retall del 5% de mitjana dels funcionaris. La Generalitat de 
Catalunya ha agafat aquest Decret i diguem-ne que ha anat un pas més enllà, ho 
considerem positiu i jo suposo que els partits que formen part del Govern també 
consideren positives les actuacions que ha realitzat la Generalitat de Catalunya en 
aquest sentit. Hem tirat endavant el Decret ens agradi o no ens agradi, els hi agradi o 
no els hi agradi, era un Decret i s’havia de tirar endavant perquè va estar aprovat a 
les Corts Generals, en aquest cas al Congrés, pels vots del Partit Socialista i el suport 
mitjançant l’abstenció de Convergència i Unió. La reducció i fusió d’empreses, la 
reducció de les empreses mercantils a titularitat pública, l’augment de l’1% de l’impost 
de transmissions patrimonials, elevar un 0,2 el tipus general d’impost d’actes jurídics, 
augmentar el tipus impositiu en els vehicles més contaminants i també una mesura 
que sembla ser que ens ha separat de Convergència i Unió que és augmentar en el 
tram autonòmic de l’IRPF la fiscalitat a aquelles persones que cobren més de 120.000 
€, com és evident totes les persones que estem aquí, fins i tot els treballadors de 
TMA que han marxat fa una estona cobren més de 120.000 € i ens afectarà, no, no 
és la classe mitjana els 120.000 €, entenc, per tant mirin, el que em preocupa també 
en alguns casos és el grau de responsabilitat, entenem que coherent i adequat que 
va realitzar el grup de Convergència i Unió a Madrid amb la intervenció del Sr. Duran i 
també ens sobta la radical oposició que ha realitzat Convergència i Unió a Catalunya, 
jo entenc que els decrets no eren molt diferents, i per tant aquesta situació ens sobta. 
 
 Anava a fer una intervenció també en referència al Partit Popular però avui no 
gaudim de la presència de la Sra. Regidora del Partit Popular, sí d’alguns militants 
destacats del Partit Popular. En aquest sentit la posició del Partit Popular no deixa de 
ser curiosa i a vegades un pensa en la complicació de defensar aquesta moció en un 
plenari amb les intervencions que estan fent vostès i que estan preparant els diferents 
grups municipals però també arriba una frase, sort que estem nosaltres i estem tirant 
endavant aquestes actuacions perquè si estigués el PP ves tu a saber què passaria 
amb aquestes reformes i ves tu a saber què passaria amb el mercat laboral. Sense 
més el nostre grup, com és evident, no donarà suport a la moció d’Iniciativa per 
Catalunya i sí donarà suport a l’aplicació del Decret i les mesures del Govern de la 
Generalitat. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Realment les 
darreres paraules del Sr. Villaseñor han estat esfereïdores: “sort que estem nosaltres 
amb la que està caient perquè sinó hi seria el Partit Popular”, i aquest és el drama 
que patim en aquest país, o estan vostès o està el Partit Popular, aquest és un dels 
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problemes grossos que té aquest país, perquè és clar estem de dèficit com si el 
dèficit hagués vingut com una cosa imposada des de fora, i hi ha dèficit perquè s’han 
fet males polítiques i sí que toca parlar d’aquesta moció, no és pas extemporània com 
volien fer veure ni fora de lloc la moció que presenta el grup d’Iniciativa perquè resulta 
que aquestes mesures afecten a milers de santcugatencs, de conciutadans nostres, 
perquè se’ls hi congelarà la pensió perquè se’ls hi rebaixarà el sou i perquè rebaixar-
los-hi el sou no fa falta que siguin funcionaris perquè s’han pujat al carro de rebaixar 
el sou algunes empreses que estan consorciades amb l’administració com avui hem 
vist la Mútua de Terrassa i s’aprofiten, i a partir d’aquí anem també a rebaixar sous, 
per tant a molts milers de santcugatencs els hi tocaran la butxaca, i per què els hi 
tocaran la butxaca?, doncs els hi tocaran la butxaca perquè s’han fet unes polítiques 
a l’Estat espanyol que no es podien fer, unes polítiques de nou rics, per què?, per què 
algú s’hauria de preguntar un santcugatenc li ha de costar el mateix aquest dèficit 
fiscal que un ciutadà que estigui sota l’administració d’Extremadura en quant 
l’administració d’Extremadura és l’administració que té més funcionaris per cada mil 
habitants de tota Europa?, per què ha de pagar el mateix un santcugatenc que un 
madrileny que està sota una administració que té el 170% del deute sobre el seu 
pressupost?, quan aquí en aquesta ciutat en aquests moments tenim el 80, per què 
hem de pagar això?, per què ha d’haver-hi aeroport a Ciudad Real?, per què les 
autovies que surten de Madrid en tots sentits menys en un són gratuïtes i per què 
aquí tan sols n’hi ha una que sigui gratuïta?, per què això?, per què els jugadors de la 
“roja” si guanyen el Mundial, Déu no vulgui!, tenen una prima de 600.000 €?, tot això 
és el que han de pagar els pensionistes i funcionaris de la nostra ciutat, per què no 
s’ha parlat de baixar el pressupost de Defensa?, per què no es donen comptes ni es 
rebaixa el pressupost de la Casa Reial?, per què no es parla de tot això?, la creació a 
més d’aquest dèficit ve a qüestió de que s’han donat tota una sèrie d’ajuts que 
nosaltres sempre hem estat en contra des de l’Esquerra, uns ajuts que han estat 
lineals, la Sra. Koplowitz per tenir un fill cobrarà el mateix que una persona de família 
monoparental i amb risc d’exclusió, 2.500 € a tothom, aquest és un dels vicis de 
l’Estat espanyol que és igualar a tothom però a la baixa, això sí perquè el que més 
sobta d’aquestes retallades no són les retallades en si, nosaltres estem absolutament 
segurs que la nostra ciutadania és solidària de mena i la nostra ciutadania si a més 
aquestes mesures vinguessin acompanyades de dues altres bastant més justes no hi 
hauria inconvenient, el que segur que es pregunten molts conciutadans nostres i 
nosaltres mateixos és per què no es pugen els impostos a les SICAV?, per què no es 
volen regular els mercats financers?, per què no es pot legislar el processos 
especulatius i limitar els productes financers que es poden vendre de manera opaca?, 
per què no es pot lluitar contra el frau fiscal que és el 23% del PIB espanyol?, és a dir, 
es pot lluitar contra la crisi recaptant més i això se li ha de dir al Govern espanyol i el 
Govern de Catalunya l’únic remei que li ha tocat que és el mateix remei que li tocarà a 
aquest ajuntament és fer cas al Reial Decret i baixar sous, ara bé, aquí com a mínim 
el Govern de Catalunya ja ha introduït algun element corrector que consisteix com a 
mínim a pujar els impostos a qui més té, malgrat que a algun regidor li pot semblar 
que això de pujar els impostos a les persones que tenen rendes superiors a 100.000 
€ és pujar els impostos a tothom, això no és pujar els impostos a tothom, jo 
recomanaria que veiessin quina és la mitjana de sous d’aquest país i a qui pot afectar 
això o no però com a mínim aquí s’ha introduït un grau més de justícia, és el que ha 
fet el Govern de Catalunya. 
 
 En fi, nosaltres votarem a favor de les dues mocions, pot semblar contradictori 
però no ho és en absolut, una perquè rebutgem de dret l’arrel del problema que és la 
mala administració del Govern espanyol i un cop més fer palès que això no és un 
enfrontament amb persones d’altres llocs sinó que és fer veure clarament que sortir-
nos d’Espanya per Catalunya significa sortir de la crisi i dels problemes que hem 
tingut per estar en aquest Estat. 
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 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: S’han 
tocat molts elements d’un tema que se’ns dubte està a l’ordre del dia i podríem 
aprofundir-hi moltíssim. Podria estar molt d’acord sobre algunes consideracions que 
ha fet el Sr. Grangé en la seva última intervenció, ha fet una pila de per quès, i a 
molts d’ells m’hi afegeixo però jo n’afegiria un altre que és per què ho fotem tan 
rematadament malament la feina que ens toca fer a la política, per què ho fotem tan 
rematadament malament el tema de gestionar uns recursos tan importants com són 
els recursos de tots els ciutadans, per què tenim una política que no es preocupa per 
la gestió, per què tenim una política que no veu més enllà del rendiment partidista 
més immediat i amb un rèdit electoral. Jo crec que el dia que hi hagi una generació de 
polítics que es preocupi per la seva maquinària administrativa, és a dir que entengui 
que les organitzacions públiques, que les administracions públiques no són una altra 
cosa que l’empresa que tenen a la seva disposició per transformar les idees en 
realitat, fins que no sapiguem això i no ho acceptem no podrem realment respondre a 
les necessitats dels ciutadans del segle XXI i de les necessitats de la societat actual, 
però per entendre que les organitzacions públiques com per exemple és aquest 
ajuntament, és l’eina que tenim tots els polítics a la nostra disposició per convertir en 
realitat les coses com per exemple aquesta demanda que es feia d’un senzill accés a 
una escola, doncs això es fa fent feina i fent execució i per a fer l’execució necessites 
una organització que funcioni doncs tot això imagini’s amb el gran abast d’un estat 
doncs ens falta quelcom que és una funció directiva potent perquè resulta que sense 
direcció, sense la funció directiva, sense directius de primer nivell no es poden fer 
funcionar grans organitzacions i grans pressupostos públics, per tant dins dels per 
quès jo també afegiria per què han d’haver-hi els millors directius en l’àmbit del sector 
privat i perquè no hi ha un mercat competent i potent de directius tant o més ben 
preparats que aquells que existeixen a les empreses privades i que puguin estar 
també en el sector públic. Jo desitjo de tot cor que això que està passant, que és 
greu, és molt greu, ho ha dit el Sr. Villaseñor i m’hi sumo i jo crec que ningú riu del 
que està passant perquè ara ens donem compte de la gravetat d’aquestes situacions, 
doncs generarà una nova cultura o si més no que hi hagin noves generacions que 
s’atreveixin a plantejar fer canvis de punts de vista conceptuals i que no segueixin el 
tarannà de la política clàssica perquè la política clàssica està posada en entredit 
perquè el món ha canviat, ha canviat per tots, pels ciutadans, per les empreses, pels 
mercats, però també ha canviat per la manera de fer política i per la manera 
d’entendre-la. 
 
 Nosaltres, i ara per no allargar-me no entraré en detall amb les discrepàncies o 
amb la crítica que podem tenir de diferents punts de vista respecte a les mocions, que 
les votarem en contra, bàsicament per una qüestió conceptual i de fons, nosaltres 
aquí hem arrossegat un històric a l’ajuntament de Sant Cugat i anant a la practicitat 
que demanava el Sr. Villaseñor, que crec que podem dir ben alt, que més enllà 
d’haver fet les coses millor o pitjor hem predicat amb l’exemple amb aquest canvi 
cultural, hem treballat a fons tots els temes vinculats amb l’eficiència, hem treballat a 
fons tots els temes vinculats amb els costos i amb un model de pressupostació a dia 
d’avui que és exemple -l’ajuntament de Sant Cugat- per moltes altres administracions 
i que així ha estat reconegut, això va en la línia d’aquest canvi cultural, d’entendre 
una política keynesiana, autèntica i real, per què s’ha malentès la política 
keynesiana?, s’ha malentès perquè alguns han interpretat que Keynes el que proposa 
és gastar com un boig i dilapidar els recursos públics perquè d’aquesta manera faràs 
funcionar l’economia i això és absolutament contrari al que realment s’ha d’interpretar 
del model de Keynes, que és un model que et proposa que quan les coses van bé, 
quan les coses funcionen, doncs allà s’ha de ser rigorós i apretar al màxim per quan 
les coses no vagin tan bé, i això en definitiva és el que hem estat aplicant a 
l’ajuntament de Sant Cugat els darrers anys, i jo els hi recordo que des del 2005 al 
2008 si recuperem les actes dels plens veurem molt sovint esmenes o comentaris fets 
al respecte de programes com el Sant Cugat Eficient, que els hi sonarà i molt, i com 
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tota la temàtica vinculada a retallar la despesa, a retallar la despesa en moments de 
màxima festa d’ingressos, en aquells moments l’Ajuntament de Sant Cugat va estar 
apretant tot el tema de la despesa per controlar-la i perquè en unes èpoques com les 
actuals en aquest cas puguem estar en una situació de fortalesa com la que estem, 
per tant en el fons el que proposem és dir no podem acceptar que aquestes mocions 
ens porten cap aquí, només posar el focus allà a on es gasta, amb les retallades 
automàtiques o amb les retallades fàcils de dir retallem-nos el sou, retallem per aquí o 
retallem per allà, anem a ser una mica més agosarats i anem a intentar treballar com 
es gasta el pressupost i això és molt més complicat, és a dir, hem d’acceptar que 
l’Estat espanyol, que la Generalitat de Catalunya, que l’Ajuntament de Sant Cugat fins 
i tot, està optimitzant tant el seu pressupost que és impossible aconseguir els 
mateixos objectius amb menys despesa, no, i no estem parlant ni d’un 3, ni d’un 5%, 
segurament podríem optimitzar-lo a un 10 i a un 20%, però és clar aquest és un 
esforç molt important perquè estem parlant de processos, estem parlant de gestió en 
definitiva i tonem al moll de l’ós, una política que vulgui entendre la gestió i una gestió 
professionalitzada a qui se li pugui exigir el màxim rigor i els màxims resultats, i això 
vol dir una direcció pública despolititzada, vol dir una direcció pública que no 
respongui a interessos de partit sinó que respongui única i exclusivament a interessos 
executius. 
 
 Acabo mencionant els resultats d’això que estic explicant, jo crec que parlen 
per si sols amb un únic exemple, va ser quan el Sr. Zapatero va fer aquest Decret 
d’un dia per l’altre on no ens deixava anar als municipis a fer més endeutament, jo 
crec que aquí l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès primer va posar de manifest la 
seva capacitat de reacció i aquí incorporo i felicito a totes les persones que treballen 
en aquesta institució perquè són elles les que ho han fet possible i al final una 
aprovació que facilitava poder accedir el mateix dia a més endeutament amb quatre 
convenis signats amb quatre entitats financeres diferents el mateix dia fins a última 
hora del vespre, amb un tipus del cost de l’euribor mitjà, de l’euribor més 1,2, aquests 
són els nostres mercats, és a dir a l’Estat espanyol el jutgen els mercats però a 
nosaltres ens jutja la capacitat que tenim o com ens entenen les entitats financeres, 
quina nota ens posen en terme d’accés a l’endeutament, accés al crèdit, i cost 
d’aquest crèdit i com podem veure aquest cost és realment baix, per tant seguir 
prioritzant l’objectiu estratègic vinculat amb la reenginyeria de serveis, exigir al màxim 
la implicació política envers aquests objectius i sobretot i amb això ja acabo posar en 
valor també la funció pública, posar en valor els funcionaris i tota la gent que treballa 
a les organitzacions públiques, només aquestes persones i només aquesta gent 
podrà fer possible fer les coses d’una altra manera, no sóc gens partidari de les 
polítiques de retallada de sous perquè principalment entenc que és aquest el motor 
principal que tenim per tal de poder aixecar la situació en la que ens trobem 
actualment o si més no ara el Decret l’hem de complir, no hi ha més sortida perquè 
s’enfonsa l’economia i s’enfonsa l’Estat en tot el seu conjunt; s’ha de complir aquest 
Decret però m’agradaria que al costat del compliment d’aquest Decret anessin 
acompanyades polítiques que vinculessin el llarg termini i que ens facilitessin que el 
que ens ha passat o el que ens està passant actualment no torni a passar en un futur. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Començaré pel final perquè avui hi ha una declaració molt important, i és que el Sr. 
Joly s’ha declarat keynesià i jo crec que és l’afirmació més contundent que he vist mai 
del Sr. Joly, amb tot el respecte i tota l’estima, però la seva trajectòria l’avala i 
precisament keynesià no seria. M’ha agradat molt la presentació que ha fet de la seva 
proposta ideològica i, per què no dir-ho, del seu canvi de paradigma que vostè 
considera que és la cultura del cost, que hem d’anar per objectius, que em sembla 
molt bé, però l’ajuntament de Sant Cugat no és una bombolla, l’ajuntament de Sant 
Cugat viu envoltada de més ciutats, de més províncies, de més comunitats 
autònomes, de més països, de més ens supranacionals, supraestatals, supra el que 
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vostè vulgui i això és el que ha provocat que en aquest moment tinguem la situació 
que hem tingut, una, convocar un Ple extraordinari a correcuita perquè surt un Decret 
i l’hem de fer; dues, la política és com és a dia d’avui; que s’ha de canviar el 
paradigme?, probablement sí, però la política és la que és, i la política és que el 
PSOE aprova el “decretazo” al Congrés dels Diputats amb l’abstenció de 
Convergència i Unió i el Govern de la Generalitat de Catalunya aprova les seves 
mesures sense el suport de Convergència i Unió, responsables a una banda i 
responsables a l’altra, i ara aprofito per lligar i dir-li al Sr. Villaseñor i dir-li que la 
diferència del PSOE entre el que fa a Madrid i el que fa a la Generalitat de Catalunya 
li posa Convergència i Unió, li posen els límits, vostès a Madrid han acceptat una 
sèrie de mesures insostenibles i que no tenen cap tipus d’arrel social, vostès han 
congelat les jubilacions, és la retallada social més important que hi ha hagut en els 
últims anys, en canvi venen al Govern de la Generalitat de Catalunya a on hem 
d’acceptar per imperatiu legal, i això ho vull recordar perquè sinó després en segons 
quines publicacions surt que ens pleguem a segons quines consignes; doncs no, per 
imperatiu legal el Govern de la Generalitat de Catalunya ha d’acceptar el Reial Decret 
i el que ha fet el PSC amb companyia d’Esquerra Republicana i Iniciativa per 
Catalunya no té res a veure amb el que ha fet el PSOE amb el suport de 
Convergència i Unió; Esquerra Republicana i Iniciativa el que han fet és garantir 
polítiques com garantir l’ajuda al desenvolupament, garantir les ajudes als nadons, 
escoles bressol, que els més rics, aquelles classes populars que guanyen 120.000 € 
l’any també es facin corresponsables de la crisi, i a més a més intentem garantir, que 
això mai se sap, però hem intentat garantir en un període de temps que els 
treballadors i treballadores públiques puguin recuperar el seu poder adquisitiu en dos 
o tres anys, aquesta és la diferència entre fer les coses amb la gent d’esquerres o fer 
les coses amb la gent de centre-detra, aquesta és la diferència, i per molt canvi de 
paradigme que vulguem vendre o vulguem ensenyar la política és la que és i tota 
decisió està impregnada de política, i jo no li facilitaré el debat i li diré que hem de fer 
més despesa, Keynes deia que a les magres el que s’havia de fer és despesa pública 
i obra pública, el Govern de Zapatero ho va fer durant dos anys, l’any que ve ja 
veurem si ho pot fer, i això ha generat llocs de treball, ara què hem de fer?, Keynes 
deia això: obra pública, creació de llocs de treball. Avui aquesta no és la situació, avui 
tenim a més a més de les mesures del “decretazo” tenim reforma laboral, no volies 
caldo?, doncs no dues tasses sinó tres. Hem d’anar en compte amb les coses i hem 
de mirar que la gent, els poderosos de veritat, les SICAVs que ho deia el Sr. Grangé, 
les grans fortunes també han de pagar aquesta crisi i en aquest moment això no es 
dóna, per tant jo crec que la reflexió que hem de fer i malauradament el context polític 
que hi ha econòmic és que els més humils i les classes més populars, la gent que 
està patint aquesta rebaixa de sou, la gent que porta anys patint EROs a les seves 
empreses, o que la seva empresa tanqui, perquè això no es diu, també necessita de 
la solidaritat dels altres que sí que poden, per tant jo crec que és el moment de fer 
polítiques adreçades a les persones i a qui més les necessita i no aplegar-nos als 
interessos de no sé quina agència de valors o no sé quin banc alemany per tal de 
tenir el crèdit o col·locar el deute públic. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo 
pensava que no ho faria mai però avui faré una cita del Sr. Alcalde, en unes 
declaracions que vostè ha fet en referència a la reforma laboral, jo crec que la 
podríem estendre, que a vegades cal prendre decisions, amos sense consens, i fins i 
tot sabent que et pots cremar, i jo crec que aquest es el moment, que el Govern haurà 
de tirar endavant aquestes actuacions, tant el Govern de l’Estat com el Govern de 
Catalunya i evidentment prescindint de les accions electorals que pugui passar, i tots 
sabem el que volem dir i per això els hi deia abans “sense el somriure”, “convicció 
sense somriure”. El company d’Esquerra Republicana ha fet un discurs coherent amb 
el seu posicionament independentista i per tant jo no hi entraré, jo crec que equiparar 
“la roja” o el que cobraran els futbolistes amb aquelles persones que no siguin 
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independentistes o fins i tot amb aquests socialistes no és adequat, però bé, és igual. 
Recordar també que el nostre estatut corregeix determinades situacions malgrat la 
incertesa actual al Tribunal Institucional. Jo crec que una de les primeres coses que 
s’han de fer és un reconeixement a l’esforç que faran els treballadors públics, 
pròpiament del sector públic o dels que estan propers; defensar determinades 
actuacions, com deia la intervenció de l’Alcalde; de l’endeutament ja n’hem parlat; 
una petita referència el PSOE, al menys que jo sàpiga, de moment no està al Govern 
de la Generalitat, és el PSC, i en aquest cas també coincideixo molt amb la 
intervenció que ha fet el Sr. Joly, segurament com que a mi em toca defensar accions 
de govern i vostè està defensant el Govern de la ciutat tots dos estàvem fent una 
interpretació de govern i per tant hi ha més punts que es toquen, independentment 
que vostè sigui de centre-dreta com comentaven per aquí, que jo opino el mateix, o 
amb un keynesianisme passat per Chicago, per l’escola de Chicago. En qualsevol 
cas sí que s’ha de fer una certa correcció de la despesa d’ingrés, jo no crec que els 
millors directius estiguin en el sector privat, o al menys no la majoria, crec que al 
sector públic, tant la Generalitat com els diferents ajuntaments, a l’Estat i arreu hi ha 
directius que no tenen res a envejar quant a formació o a manera de funcionar 
respecte els privats, i aquí en tenim de propers; Telefònica és privada i jo crec que no 
funciona millor que algun departament de la Generalitat o el Govern, o Endesa o 
qualsevol altra, potser la gran panacea de la privatització de Telefònica ha fet que 
Telefònica sigui molt millor, jo crec que no, en qualsevol cas hi ha temes a apuntar. 
De la seva intervenció m’ha cridat l’atenció que potser sí que hauré d’anar a sentir el 
seu llibre -el que ha fet conjuntament amb el Sr. Alcalde- que potser sí que ens 
explicarà el nou paradigma de la gestió pública i per tant si em conviden em donaria 
per convidat i encara l’anirem a escoltar. 
 
 A ningú se li escapa que aquestes actuacions que s’estan endegant des del 
Govern com des de la Generalitat, no són per què si, són unes accions desesperades 
que ens estan collant els mercats, vostè parlava abans de les oficines de renting i per 
tant també de determinades situacions lligades a l’endeutament i a la pujada de preus 
dels mercats financers. A mi em sembla una barrabassada tot plegat, no cal que li 
digui, per què unes empreses han de condicionar el deute espanyol o de qualsevol 
altre país, però encara que sembli mentida a vegades les coses són com són, i com 
que no poden ser d’una altra manera, perquè si fossin d’una altra manera la 
diferència que hi hagués en el bo alemany i el bo espanyol no seria la mateixa i per 
tant no ens hauria pujat l’endeutament, doncs hem de jugar amb determinades 
actuacions, i haurem de jugar en aquests moments amb l’FMI, amb la Comissió 
Europea, en determinades actuacions. Hi ha exemples que intenten tirar enrere 
aquest posicionament especulador de voltors cap a l’economia espanyola, perquè la 
grega com que és poqueta cosa ara toca aquesta, després tocarà la italiana i després 
la francesa. Per exemple la publicació de l’estat de salut de les entitats bancàries, 
resulta que fa 15 dies que els bancs espanyols estaven a punt de caure tots, ara 
resulta que els millors bancs en quant a estabilitat financera són els espanyols. Hi ha 
una persecució al voltant d’una economia i hi ha gent que ja no guanya diners amb el 
preu de la soja el 2015 a Singapur i ara toca aquí, i per tant la situació és complicada, 
en aquest sentit evidentment com els hi deia toca tirar endavant, la situació és 
complicadíssima i en aquest cas em sumaria al discurs de govern. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 5 
 

Vots a favor:       5 (ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra: 18 (CiU i PSC) 
Abstencions:       0 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 8 
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Vots a favor:       9 (PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra: 14 (CiU) 
Abstencions:       0 
 
 7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER TAL QUE ES CERQUI 
L’EFICIÈNCIA HORÀRIA I DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA EN LA RECOLLIDA 
DE RESIDUS URBANS, NETEJA DE CONTENIDORS I MANTENIMENT DE VIA 
PÚBLICA. 
 
 En diferents ocasions els veïns i els grups polítics han manifestat la necessitat 
de disminuir el soroll en la recollida dels residus urbans i neteja de via pública.  
 
 Alhora, s’han posat sobre la taula l’enorme contaminació acústica de material 
de neteja com les conegudes com “bufadores”, demanant-se un ús residual d’aquest 
aparell en èpoques on la dispersió de pols i polen pugui afectar a les persones 
al·lèrgiques. 
 
 En l’actualitat, són vigents tres contractes relatius a la recollida i tractament de 
residus, i neteja viària. En aquest moments es mantenen dues concessions en 
contracte prorrogat (Recollida selectiva i neteja viària) i finalitza el contracte de RSU i 
FORM el desembre d’enguany. 
 
 Des de fa uns mesos, la tinença d’alcaldia està estudiant, preparant i 
dissenyant els plecs de clàusules administratives i tècniques que unificaran els tres 
contractes anteriorment referits.  El ple d’avui sotmet a aprovació el plec unitari referit, 
preveient-se la posada en funcionament del nou contracte de gestió de servei públic 
abans de la finalització del present any. 
 
 Atès la queixa de diferents veïns sobre l’horari en el  qual es realitzen activitats 
de recollida i neteja de contenidors, i de neteja de via pública. 
 
 Atès l’existència de proves gràfiques (Vídeos en xarxes socials) que permeten 
mostrar que en diferents emplaçaments del municipi es realitzen les activitats 
relacionades abans de les 7 del matí, en dies laborals i festius 
 
 Atès que els poders públics han d’aplicar la normativa aprovada per ells 
mateixos. 
 
 Atès la vigència de “l’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA REGULADORA DELS USOS DE LES VIES I DELS ESPAIS PÚBLICS”  
 
 Atès l’article 92 i 80 de l’ordenança esmentada, en els quals es regula la zona, 
els horaris i els valors de contaminació acústica permesos. I que recull que: 
 
“Es prohibeixen les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de 
caixes, contenidors, materials de construcció i objectes similars entre les 22 i les 8 
hores, quan aquestes operacions superin els valors guia d'immissió que estableix 
l'article 80 i afectin zones d'habitatges i/o residencials” 
 
 Atès les molèsties i trastorns de la son que aquests sorolls periòdics poden 
ocasionar, així com els components relacionats amb les “bufadores” i els al·lèrgics al 
polen i pols. 
 
 Atès que el nou plec de condicions que regirà el proper contracte de gestió de 
serveis modifica l’actual horari d’utilització de bufadores sense eliminar-les en una 
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zona i fins la seva amortització, i no retarda la recollida de contenidors més enllà de 
les 8 del matí, autoritzant-se l’inici el dies laborals a partir de les 6 del matí. 
 
 Atès que l’actual moment de noves condicions tècniques permet i ha permès 
abordar situacions estructurals, però encara resten al voltant de 6 mesos per a la 
seva posada en marxa. 
 
 Atès que el servei públic nocturn de neteja i recollida d'escombraries i els 
serveis de manteniment i de jardineria han d’adoptar les mesures i les precaucions 
necessàries per reduir al mínim el nivell de pertorbació de la tranquil·litat ciutadana. 
 
 El ple municipal acorda: 
 
 1.- DONAR suport a l’endarreriment fins les 8 hores en l’horari matinal de 
recollida de residus i neteja de via pública present en els proper plec de condicions 
així com l’eliminació de les bufadores  
 
 2.- COMPROMETRE l’Ajuntament de Sant Cugat en el compliment de 
l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadans Reguladors dels Usos de les Vies i 
dels Espais Públics.  
 
 3.- VETLLAR pel compliment horari dels plecs de condicions aprovats, tan el 
present com el futur i utilitzar els mecanismes correctius i sancionadors presents en 
els plecs de condicions vigents en cada moment. 
 
 4.- ESTABLIR, en aquest període de transició de sis mesos aproximadament, 
una adaptació horària, distribució geogràfica i de materials que permeti que no es 
realitzin les activitats relacionades abans de les 8 del matí en la major part del 
municipi. 
 
 5.- TRAMETRE aquesta acord plenari als concessionaris gestors dels serveis, 
al Síndic de Greuges de Sant Cugat, als mitjans de comunicació locals i a la 
Federació d’Associacions de Veïns. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Aquesta és una moció que neix d’unes trobades amb ciutadans i sobretot de les 
xarxes socials i de les demandes dels veïns en aquest sentit. No els hi llegiré la moció 
però el que vol recollir aquesta moció és que en alguns casos la recollida 
d’escombraries i neteja de contenidors, així com la neteja de via pública molesta als 
ciutadans. Bé, això és normal, tot molesta als ciutadans en determinats moments i en 
determinades hores i ho hem d’assumir, evidentment, i cal una dosi de 
responsabilitat. Nosaltres ho posem aquí en referència a l’horari, no estem parlant de 
si molesta a les tres de la tarda. En aquests moments vostès saben que s’estan 
recollint les escombraries i netejant els camions quan es pot, però en alguns casos en 
horaris de 6 o 2 de 7 del matí, en algun cas, tal com consta en les proves i els vídeos 
que estan posats, i també com jo crec que han treballat perquè millori per part de la 
Tinença d’Alcaldia en l’actualitat. D’aquí a una estona aprovarem un nou Plec de 
condicions de l’empresa de neteja on en part semblava que es corregia però en part 
no hi ha coses que es corregeixin definitivament. Nosaltres vam estar a punt de retirar 
aquesta moció o modificar-la previ estudi del Plec de condicions. El Plec de 
condicions actual, excepte error en la documentació que se’ns va donar no diu que es 
pot recollir les escombraries i netejar els containers a partir de les 8 del matí, diu a 
partir de les 6 en els dies de cada dia, no en els festius, i això és un fet que ens ha 
sobtat. Hi ha un altre fet que hem tingut moltes queixes i vostès també que ha estat la 
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utilització de les bufadores, aquella mena d’estri que és com una aspiradora però al 
revés, que el que fa és tirar la pols cap a un lloc on es pugui recollir amb una altra 
eina; saben que han tingut queixes per part dels ciutadans per l’horari i també per la 
distribució de pols i polen, sobretot en aquestes èpoques, a veïns i veïnes que tinguin 
determinades al·lèrgies. En el nou Plec d’escombraries aquesta situació se soluciona 
en bona part on es limita la utilització de les bufadores a partir de les 8 del matí i en 
una zona, en la zona 4, en qualsevol cas la nostra idea és que hi hagi la supressió 
d’aquest estri per a la contaminació acústica i també del tipus al·lèrgic que els hi 
comentava anteriorment. Hi ha una Ordenança municipal de Convivència Ciutadana 
reguladora dels usos de les vies i dels espais públics que diu que es prohibeixen les 
activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de caixes, 
contenidors, materials de construcció i objectes similars entres les 22 i les 8 hores 
quan aquestes operacions superin els valors-guia d’emissió i estableix l’art. 80 i 
afectin zones d’habitatge i residencials. També és cert Sra. Paraira que existeix una 
part del segon article que diu que en cas de neteja es podrà fer una excepció 
fonamentada. Nosaltres entenem que les excepcions fonamentades en tema de soroll 
no haurien de ser-ho. Entenem perfectament la dificultat de canviar un Plec de 
condicions en el moment actual, com dèiem d’aquí a una estona s’aprovarà un Plec 
de condicions que segurament es posarà en ferm el mes de desembre, durant aquest 
temps és molt difícil canviar les situacions d’aquest actual però segurament sí que es 
podran fer una sèrie d’actuacions. Nosaltres el que demanem és -parlant de futur- 
donar suport a que hi hagi un endarreriment en la recollida de contenidors i neteja de 
containers i que se suprimeixin les bufadores i en qualsevol cas la recollida aquesta 
que els hi comento que es fes a partir de les 8 hores; comprometre’s l’ajuntament de 
Sant Cugat a complir les seves ordenances de soroll, això em diran que és evident, sí 
és evident, tota entitat ha de complir aquelles ordenances o aquelles normes que ella 
mateixa fonamenta; l’altra és vetllar pel compliment d’horari dels Plecs de condicions 
aprovats, això ja era una qüestió que si el concessionari està fent malament la seva 
feina el Govern -que entenc que ja ho fa- posarà les multes pertinents; i l’altra que 
durant aquest temps, durant aquests 6 mesos, que s’estableixi un període transitori 
amb tota la cura i la responsabilitat, no es poden canviar les coses d’un dia per l’altre, 
no es poden incrementar els costos, sabem l’època en que estem, però sí que puguin 
haver-hi variacions dins les diferents zones perquè com a mínim els diferents 
ciutadans del mateix barri no els hi afecti sempre. Jo crec que amb això ja tindríem 
nosaltres com a mínim un suport i si cal que redactem aquest punt 4 d’una manera 
que a vostè li sembli més adequada ja ho faríem. 
 
 Per tant aquesta moció és per això, soroll de la recollida d’escombraries, i 
parlem de futur perquè és molt important que en el futur posi que es recullin a partir 
de les 8 i no a partir de les 6 perquè després això durarà 12 anys i aneu-los a buscar. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Nosaltres 
reconeixem el problema que vol afrontar aquesta moció i és absolutament cert que hi 
ha un problema de soroll, tant en la recollida d’escombraries com amb els bufadors, el 
que sí que no acabem de tenir clar és que la millor opció sigui endarrerir-ho a les 8 
del matí, a la nostra ciutat de 8 a 9,30 o 10 és una hora crítica quant a mobilitat, 
aleshores que allà hi hagi major concentració de vehicles recollint les escombraries 
tenim els nostres dubtes de que això sigui millor que fer segurament un pèl de soroll, 
amb el que sí estem absolutament d’acord és amb el tema dels bufadors, ja té delicte 
que un després de sopar no pugui anar a fer una copa perquè està tot tancat perquè 
en teoria fas soroll i se’n vagi a dormir perquè no té més remei i que a les 8 del matí 
et despertin amb el bufador, aleshores jo crec que d’alguna banda hauríem de 
compensar-ho això. Com que el Ple és molt llarg acabo aquí, anunciem la nostra 
abstenció però sobretot pel tema dels horaris de la recollida d’escombraries potser 
arreglaríem el tema del soroll però igual generaríem un problema de mobilitat que en 
aquests moments no tenim clar. Ens abstindrem. 
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 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Nosaltres 
votarem a favor de la moció que presenta el Partit Socialista. Jo he tingut la temptació 
de parlar com veí patidor però evidentment haig de parlar com a regidor. Hi ha molts 
ciutadans que s’aixequen a les 7 del matí i quan a les 6 sona el toc del contenidor 
intentant-lo buidar realment és esfereïdor. Jo crec que per davant de qüestions 
tècniques o interessos de l’empresa concessionària, que suposo que és qui ha 
marcat aquest horari de 6 a 8, està el dret del ciutadà a descansar i sobretot jo crec 
que per sobre d’aquesta qüestió tècnica estan les ordenances municipals que per 
això es fan, i en tenim una que es diu de Convivència Ciutadana. És per això que 
nosaltres votarem afirmativament, crec que no faria falta ni tractar aquest punt, s’han 
de buscar solucions perquè aquest horari sigui superior a les 6. Malauradament pel 
que vam veure l’altre dia a la Comissió Informativa els nous plecs segueixen insistint 
en que sigui a les 6, i el nostre grup demanarà que això sigui estudiat i que pugui ser 
traspassat a les 8 del matí. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA: Nosaltres votarem en contra, em sembla que la lògica en 
aquest cas és aplastant, em sorprèn la frivolitat amb que estan plantejant aquest tema 
i més quan saben que hi ha una feina tècnica molt rigorosa al darrera, parlen del tema 
dels horaris com si fos una partida del parxís, sense cap respecte trobo jo, saben que 
és una cosa complexa, saben que s’ha treballat, i que si jo ara demanés a tots els 
presents a quina hora volen que els hi passi a recollir les escombraries no coincidiria 
ni una persona i és que em sembla una passada, em sembla una excusa tan fàcil. 
Estem parlant d’una cosa seriosa, evidentment si vostè té queixes imagini’s les que 
tinc jo, i no es pot fer content a tothom i quan modifiques una cosa el que a tu et va bé 
molesta a una altra persona. Nosaltres no hem plantejat aquest Plec donant resposta 
a una sèrie de veïns que ojalà ho poguéssim plantejar d’una manera que donés 
resposta a les necessitats i als gustos de tothom, però tinc queixes de tots els horaris 
i quan no és pel soroll és pel trànsit, i quan no hem d’esmerçar tants recursos i hem 
de passar tantes vegades per a fer el mateix servei que és impensable. La voluntat 
del Ple, perquè així ho hem explicat i crec que ho saben, ha estat en tot cas donar 
resposta a les tres demandes que ens ocupen que és pacificació de trànsit, intentar 
evitar la molèstia de soroll als veïns i per l’altra aconseguir l’eficàcia en el servei. 
 
 M’ha semblat que fins i tot feien conyeta i que explicaven les seves 
experiències personals, i segur que jo en puc explicar moltes més. Trobo que és 
inoportuna, que la voluntat del Plec saben que ja hem retardat en aquests moments 
les condicions actuals, hem apretat fins al màxim de retard d’intentar començar els 
circuïts, o és que hem de netejar quan estigui tothom al carrer perquè no molesti el 
trànsit?, a quina hora hem de netejar -pregunto- a l’eix de vianants?, és que clar ho 
plantegen amb una frivolitat que la veritat és que em molesta. Hi ha esforços fets, ho 
saben, estem parlant en aquests moments que tenim una concessió que vostès 
saben que els Plecs no els va fer el concessionari, evidentment, sinó que els va fer 
l’equip de govern que hi havia en aquell moment i es van intentar fer uns horaris que 
donessin servei a la ciutat; va ser una proposta aprovada i acceptada. Els horaris els 
hem adequat al màxim, i en aquests moments això que molesta a tants veïns només 
són tres serveis que comencen a les 6 del matí. Nosaltres hem retardat la majoria de 
serveis excepte el de la recollida de RSU i FORM que per la quantitat de contenidors 
és impossible començar més tard i deixem oberta la proposta a que ens ho facin en 
horari nocturn o amb horari diürn, és l’única que es manté a les 6, en horaris festius 
hem retardat l’inici a les 8 i hem apurat al màxim. A mi em sembla que tothom 
entendrà que una qüestió tan important no es pot regular a cop d’inspiració de queixa 
veïnal o de moció, intentem ser responsables i coherents amb el Plec que estem 
presentant que ja m’han anunciat el que hi haurà. Nosaltres per responsabilitat 
votarem en contra. 
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 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: El 
concepte de frivolitat és molt ampli en el diccionari però en qualsevol cas frivolitat 
podrien ser moltes coses, però frivolitat no és posar sobre la taula no queixes, perquè 
a mi no se’m queixa la gent, a mi se’m fan demandes d’empara, les queixes li fan a 
vostès, igual que quan algú altre governa qui ha de gestionar la ciutat en aquest cas 
són vostès. Jo solament li faré dues preguntes, és veritat que s’avança el període i a 
partir de les 6 del matí es podran recollir les escombraries?, sí o no?; i la segona, és 
cert que es mantenen les bufadores fins el període d’amortització en una zona del 
municipi?, sí o no? Si vostè em diu que no, retirem la moció. De conyeta cap, 
nosaltres aquí no estem per a fer conya, si vostè s’ha pres malament aquesta moció 
què vol que li digui?, l’oposició no està aquí per a fer de “florero” o per aguantar el 
got, hi ha coses que ja sé que no agraden, ja ho sé, aquesta moció jo crec que 
bàsicament és tan febleta perquè l’únic que diem és que pugin de 6 a 8, i vostè ho ha 
dit, ja ha fet el discurs, ha dit que solament hi ha dues zones o 3 on es fa a partir de 
les 6, per tant és una minoria del conjunt del municipi però en un Plec de condicions 
on diu 6 del matí, diu 6 del matí, no diu 8, diu 6, i serà durant 10 anys més 2 de 
pròrroga, o sigui 12, per tant vostès no podran exigir al proper concessionari que vagi 
a les 7 del matí en determinades zones perquè diu el Plec a les 6. Les bufadores les 
hem de suprimir, encara que siguin dos anys el període d’amortització, suprimim-les; 
de la seva postura a la nostra moció ens està allunyant dues hores pel global i unes 
bufadores durant dos anys, jo crec que no és molt per a un plec de condicions. Ara no 
estem parlant del Plec de condicions proper, ja en parlarem, jo crec que hi ha 
avenços importants des del punt de vista tècnic però ara no en parlarem. Jo crec que 
vostè s’hauria de replantejar el concepte sobre frivolitat i sobre altres qüestions, en tot 
cas si és així s’està equivocant sobre la nostra posició. Sobre temes de mobilitat, 
certament, en determinades zones a partir d’un determinat moment poden existir 
problemes de mobilitat lligats al comerç o per exemple als col·legis, són vostès els qui 
tenen les dades, tenen la ratio de moviment, creu que la solució perquè hi hagi un 
problema és avançar-ho a les 6 del matí?, creiem que la solució és aquesta?, si 
vostès creuen que aquesta és la solució suposo que és per això que ho posen però 
nosaltres no hi estem d’acord. L’altre dia parlàvem, Avinguda de Cerdanyola si es 
posa més tard de les 8 hi haurà caos, o per exemple també hem tingut alguna 
demanda d’empara d’un ciutadà de Mira-sol que a 2/4 de set també passa el 
contenidor, home! Mira-sol ara de moment no és el gran centre comercial de la 
península, als carrers de Mira-sol no hi ha molta cua de cotxes que vagin a comprar. 
Simplement el que li demanem és això, que no posin per escrit que comenci a les 6, i 
que surtin les bufadores. Si volen votar en contra i pensen que aquesta és una moció 
que se’ns ha ocorregut un dia al llevar-nos per emprenyar a la regidora, s’equivoca 
clarament, nosaltres no funcionem aquí. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Sra. 
Paraira, jo li demanaria una mica de respecte perquè nosaltres venim aquí en 
representació dels ciutadans, després farem la conyeta perquè parlaré del meu cas 
particular. Ni hem fet una defensa frívola ni som poc seriosos, nosaltres simplement 
recollim queixes dels ciutadans i això passa. Estic d’acord amb vostè i em sembla que 
he dit que s’hauria d’estudiar, que s’hauria de mirar, però jo li puc dir que Mira-sol, la 
Floresta i les Planes els problemes de trànsit, tant sigui a les 6 o a les 8 queden 
minimitzats, el que no és normal i jo Sr. Villaseñor sóc d’aquests ciutadans que en el 
seu moment durant un any i mig es va queixar que el recull de contenidors es feia a 
quarts de set de la matinada, sense cap resposta, al final es va solucionar perquè no 
sé per què es van canviar els contenidors de lloc, ara sí que he fet una mica de 
conyeta, conyeta real, però jo crec que en determinades zones es podria estudiar 
aquest tema i passar el camió que recull els contenidors a les 7 o a les 8, però a les 6 
la majoria de gent està dormint i a més a més el que són districtes el soroll encara es 
multiplica més per la qual cosa estàs dormint a les 6,15 sents el soroll del contenidor i 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.06.10                    pàg. 29 

 
ESBORRANY ACTA 

ja no dorms, per tant una mica de respecte, jo no sóc frívol, no he vingut aquí a fer 
conyeta, estudiïn-s’ho i els Plecs de condicions que ens presentaran o que discutirem 
després doncs que això quedi contingut. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA: Mantenim els tres equips que queden pendents 
d’amortitzar de bufadores tot i que els hem aconseguit perquè la tecnologia així ho 
permet de substituir tots els que hi ha actualment però tenim tres equips pendents 
d’amortització i fins que no quedi amortitzat ho haurem de fer, hi ha limitacions en 
l’horari, en festius començaran a les 9 del matí i dels més de 2.000 contenidors que 
tenim en aquests moments al municipi, nosaltres el que marquem al Plec és per 
rebuig i recollida orgànica que el servei pot ser que comenci a partir de les 6, 
dependrà de la proposta que surti guanyadora que faci l’empresa, la resta de circuits 
sí que queden retardats a l’igual que la neteja. Sé que estem a Sant Cugat, sóc molt 
conscient, hem treballat amb il·lusió el Plec intentant donar resposta als tres eixos 
que li he comentat abans però no me’n puc estar de dir diferents horaris que hi ha a 
diferents municipis perquè es facin una idea de que la casuística és la que vulguin i 
més. Evidentment tothom intenta plantejar-ho per donar resposta al seu municipi que 
és el que toca; a Cerdanyola excepte el vidre la recollida la poden fer en diürn o 
nocturn, sense especificar horari d’inici, a Mollet la neteja viària comença a les 7, la 
recollida nocturna s’inicia a les 9 del vespre i la diürna a les 4 de la matinada, a Olesa 
de Montserrat la recollida és a les 6 tots els dies de la setmana, a Montornès del 
Vallès la neteja comença a les 6 del matí i la recollida és a les 9 i a les 10, i acaba a 
les 3 i a les 4 de la matinada, a Badalona es permet la recollida al matí, nit o en horari 
mixt pel que fa a la neteja viària, es pot fer un servei de reforç entre les 10 i les 7 del 
matí, a Vilanova és nocturna a tot el municipi, a Barcelona es permet la recollida de 
resta i FORM en horari de matí o nit tots els dies de la setmana, festius inclosos, 
només limiten la recollida de vidre a partir de les 8 del matí, a Mataró la recollida tots 
els dies de la setmana de la fracció resta festius inclosos és a partir de les 10 de la 
nit, i a Sitges per exemple la recollida de la resta diària, festius inclosos, és a partir de 
les 9 del vespre, excepte el casc històric que es fa a les 11 de la nit. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Em 
comencen a preocupar determinades coses, a mi la veritat és que m’importa bastant 
poc què passa a Montornés del Vallès en referència a aquest sentit jo el que faria 
bàsicament és recomanar als seus companys de Convergència i Unió que són els 
responsables de la recollida d’escombraries a Montornés del Vallès que assumeixin 
aquesta moció. Em comença a preocupar que vostè m’està posant Cerdanyola, 
Mollet, Olesa de Montserrat, Montornès del Vallès, Badalona, Vilanova, i a tots 
aquests llocs està Convergència i Unió, és bastant curiós, no he dit Barcelona ni he 
dit Mataró, per tant una recomanació que ja sé que no toca però com a representant 
de les mocions del món mundial, per què no els hi passa la nostra moció a tots els 
ajuntaments i potser que els representants de Convergència i Unió a aquests llocs 
facin la seva feina. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:       7 (PSC i ICV-EUiA) 
Vots en contra: 14 (CiU) 
Abstencions:       2 (ERC) 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Tal com vam quedar en la Junta de Portantveus 
tractaríem ara a continuació el punt 32 que és la proposta de concessió a títol pòstum 
a Baltasar Porcel i Pujol de la Medalla d’Honor de Sant Cugat. 
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Es fa constar que la Presidència en ús de la potestat legal inherent a la 
presidència dels òrgans col·legiats, disposa l’alteració de l’ordre de despatx tot 
desplegant-se la sessió i tractament dels punts i adopció d’acords en els 
següents termes: 
 
CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT 
 
 32.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ A TÍTOL PÒSTUM A BALTASAR 
PORCEL I PUJOL DE LA MEDALLA D’HONOR DE SANT CUGAT. 
 
 Atès que el vigent Reglament Municipal Especial d’Honors, Distincions i 
Protocol, publicat en el BOPB núm. 7, de 9 de gener de 2006, en el seu capítol III 
regula el procediment de concessió d’honors i distincions tot determinant en els 
articles 13 a 15 les fases de substanciació de l’expedient previ que comporta en unitat 
d’acte la seva iniciació amb coetània designa d’instructor que haurà de formular en el 
seu moment la corresponent proposta de resolució a ésser elevada a l’Alcaldia-
Presidència com a tràmit previ a l’aprovació final de l’expedient de concessió d’honors 
i distincions atribuïda com a competència del Ple Municipal segons el propi reglament. 
 
 Atès que l’escriptor nascut a Andratx, BALTASAR PORCEL I PUJOL (1937-
2009), va establir durant un període dilatat la seva residència a Sant Cugat del Vallès 
fins la seva mort esdevinguda el juliol de l’any 2009, tot constituint aquesta elecció de 
domicili vital un element d’honor i orgull per a una població que ha pogut comptar 
entre els seus estadants amb un català de projecció universal en l’àmbit de la 
producció literària extensa, traduïda a diversos idiomes (francès, anglès, alemany, 
italià, eslovè i llengües asiàtiques), tant per la seva tipologia com pel nombre de 
publicacions que integren una obra narrativa sòlida en els diversos gèneres d’assaig, 
llibres de viatges, biografies, novel·lística i col·laboracions rellevants periodístiques i 
en revistes de culte, havent obtingut els premis més importants de la literatura en 
català a partir de l’inici de la seva trajectòria amb el premi Ciutat de Palma 1958-1960 
i seguint l’ordre cronològic amb els premis Crítica Serra d’Or 1968, 1969, 1971, 1976, 
2002 i 2005; Josep Pla 1969; Prudenci Bertrana de novel·la, 1975 i 1997; Sant Jordi 
1986; Ramon Llull 2001 i Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2007, entre d’altres, 
havent-se iniciat l’any 1991 la publicació de la seva obra complerta que en una part 
rellevant i de manera congruent amb els seus orígens reflecteix de manera magistral 
a la seva narrativa el món balear, rural i mariner i que després es projecta amb una 
evolució cosmopolita i universal des de les seves arrels, tot creant l’any 1988 l’Institut 
Català d’Estudis Mediterranis que presideix fins l’any 2000. 
 
 Atès que per part de l’Instructor de l’expedient ha estat duta a terme la 
tramitació procedimental substantivada a través de la pràctica de les diligències i 
actuacions oportunes en els termes establerts en l’art. 14 i concordants del 
Reglament Municipal d’Honors, Distincions i Protocol, amb sotmetiment de l’expedient 
a informació pública per un període de 20 dies hàbils mitjançant el corresponent 
edicte inserit en el tauler d’anuncis de la Casa de la Vila, a efectes del seu eventual 
examen i, en el seu cas, d’aportació de dades o formulació d’al·legacions i/o 
suggeriments per part dels ciutadans sense que durant l’esmentat període consti 
haver estat presentada cap al·legació ni reclamació a l’esmentat expedient. 
 
 En base a tot l’anterior i a proposta de la Tinença d’Alcaldia de Cultura, 
Esports, Educació i Joventut es sotmet al Ple municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
   
 1r.- CONCEDIR a títol pòstum a Baltasar Porcel i Pujol la Medalla d’Honor de 
Sant Cugat en els termes establerts per l’art. 8è.1) del vigent Reglament municipal 
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d’Honors, Distincions i Protocol, com a reconeixement institucional a l’elecció d’aquest 
municipi com a domicili vital durant un període de la seva existència amb una 
producció literària àmplia, fecunda i rellevant de projecció universal i que ha 
comportat una circumstància històrica de prestigi per a la ciutat en la que va residir 
com a santcugatenc de ple dret. 
 
 2n.- TRASLLADAR el present acord a la vídua i fills del titular de la distinció 
honorífica. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT, 
SR. ESCURA, dóna lectura al text de la present proposta. 
  
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: El nostre 
grup votarà favorablement aquest acord, penso sincerament que haguessin pogut 
consensuar un text unitari i votar-lo però no ha estat així. Votarem a favor 
principalment per la vàlua literària de l’escriptor homenatjat per la seva feina a 
prestigiar la llengua catalana. La seva tasca ens ha ajudat també una mica a pujar 
l’autoestima com a país i conèixer a quantes llengües han estat traduïdes les seves 
obres, m’han sorprès llengües com per exemple el vietnamita, i d’alguna manera és 
d’aquells escriptors que segurament s’ha dit i em sembla que no diré cap novetat que 
si hagués escrit en alguna altra llengua hagués pogut optar a premis internacionals, 
segurament el Premi Nobel de Literatura, però escriure en llengua catalana encara 
avui és un greuge davant la comunitat internacional. Ens ha passat també recentment 
per exemple amb l’escriptor Jaume Cabré que fa una setmana Òmnium Cultural li 
atorgava el Premi d’honor de les Lletres Catalanes que després de tot el treball que el 
Govern de Catalunya va fer a la Fira de Frankfurt ha estat un escriptor 
reconegudíssim i descobert i molt llegit per exemple a països com Alemanya, per tant 
amb Baltasar Porcel també ens ha passat que hem pogut descobrir la seva vàlua com 
a escriptor i sobretot el seu reconeixement internacional. 
 
 Votarem a favor pel seu activisme per la llengua, posant-se al capdavant de 
manifestacions i manifestos, votarem a favor per la seva llarga experiència com a 
periodista, dramaturg, escriptor, tant de gèneres com assaig, novel·la o crítica, també 
volem en aquesta intervenció reconèixer els homenatges que des de Sant Cugat 
s’han realitzat tant des del Teatre-Auditori on vam poder veure Retorn a Andratx, però 
també les múltiples entitats i associacions de la ciutat que han volgut homenatjar-lo 
per tant d’alguna manera reconeixent també la seva vàlua literària però també la seva 
vida viscuda a Valldoreix durant molts i molts anys; pregoner de la Festa Major de 
Sant Cugat, pregoner de la Festa Major de Valldoreix, per tant una persona vinculada 
a la nostra ciutat. Cal destacar també més enllà de la seva vàlua literària, hem de dir 
que va ser una persona molt significada políticament i com ho va ser podem dir que 
els seus posicionaments polítics no eren coincidents amb la visió de l’esquerra 
independentista que té el nostre grup, però evidentment el que avui passa per davant 
de tot això és aquesta vàlua literària de Baltasar Porcel i Pujol. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Poca 
cosa més es pot dir després de, primer de la lectura de l’acord, i de la intervenció del 
Toni Ramon; només dir que el nostre grup votarà favorablement d’atorgar aquesta 
medalla a nivell pòstum, sobretot per la contribució a les lletres catalanes i pel que va 
representar com a escriptor. Com bé ha dit en la part final de la seva intervenció el 
Toni Ramon, el Sr. Porcel es va significar molt políticament i no seria precisament 
sospitós de ser de la nostra corda política, no era exactament d’Iniciativa, per dir-ho 
d’alguna manera. En qualsevol cas volem posar en valor la seva producció literària en 
català que va servir i serveix per posar el català com a llengua de primer ordre arreu 
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del món, com be ha sortit en les dues intervencions, i també posar en valor les 
diferents col·laboracions a nivell local que havia fet com participació amb el grup de 
teatre Espiral de Valldoreix en algunes de les seves posades en escena, com a 
pregoner a les Festes Majors tant de Valldoreix com de Sant Cugat, com a 
presentador o pregoner del segon sopar literari d’Òmnim Cultural a Sant Cugat, o bé 
com a “musa” de la penúltima Nit d’Art a Sant Cugat. Per tot això nosaltres votarem 
favorablement. 
 
 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres, 
com no pot ser d’una altra manera, votarem a favor i no farem judici polític perquè em 
sembla que ara no toca. Baltasar Porcel, home de caràcter especial, amant de la 
conversa i “bon vivant” en el millor dels sentits semàntics de la paraula, persona 
il·lustrada i il·lustre per Sant Cugat i per Catalunya, amb el seu mediterrani i les Illes 
Balears del seu cor i naixement, escriptor i periodista, compromès i defensor de la 
nostra pàtria amb la llengua catalana i castellana, amant d’Europa com a bon viatger i 
entenedor de la seva història, i actor principal quan va proposar el seu projecte de la 
Generalitat de Catalunya de crear l’Institut d’Estudis Catalans Mediterranis, del qual 
va ser el seu director, i que d’alguna manera o altra ha propiciat a nivell popular 
paraules tan maques que s’adjudiquen a espots publicitaris d’un fabricant de cervesa 
com “Mediterràniament”, paraula preciosa. 
 
 Ara a Sant Cugat li donem merescut reconeixement, atorgant la Medalla 
d’Honor de la ciutat per la seva tasca d’escriptor i ciutadà il·lustre en aquest any 
d’homenatge merescut, que continuarà al llarg d’aquest mes de juliol llegint textos i 
traduccions seves interpretades amb gran devoció i respecte pels qui fem de frescos 
actors en les Lectures a la fresca. 
 
 L’obra literària de les gran dones i homes dedicats a la cultura en el seu llarg 
camí complex del reconeixement a la feina feta i viscuda serà sempre valorada més 
enllà de la seva pròpia història i jutjada amb la mirada dels qui estimen la bona i 
complexa aventura de la vida. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies a tots vostès, ara passarem tot seguit a 
la votació d’aquest punt de l’ordre del dia, permetin-me una vegada més subratllar la 
vàlua de l’obra literària d’en Baltasar Porcel, una obra d’una qualitat immensa i que va 
excel·lir en el nostre país però també a nivell internacional. És un home que els 
coneixedors de la seva literatura penso que unànimement la valoren com a una de les 
de més qualitat que s’ha escrit en la nostra llengua i segurament de les de més 
qualitat que s’han escrit darrerament en el continent europeu. És a aquest Baltasar 
Porcel al qui nosaltres decidim com a ciutat lliurar-li una de les nostres màximes 
distincions com és la Medalla d’Honor, és en aquest immens literat, un literat que per 
escriure en una llengua minoritzada segurament no va tenir el reconeixement 
internacional que la seva obra mereixia, com ha dit el Sr. Ramon. És en aquesta 
persona que durant molts anys va ser un ciutadà nostre i a més una persona molt 
implicada en la vida de la ciutat i des de les pàgines d’un dels diaris de més gran 
difusió d’aquest país, sovint portava un debat que està viu en una part del nostre 
municipi com és la polèmica Sant Cugat-Valldoreix, Valldoreix-Sant Cugat; era un 
home que, contràriament al que han dit alguns de vostès, no jutgem les seves idees 
polítiques que no són exactament les nostres, i algú les ha qualificat, jo sincerament 
no sé quines eren les idees d’en Baltasar Porcel, no m’atreveixo a qualificar-les, va 
ser un home que va tenir una trajectòria que des de l’anarquisme va passar pel 
maoisme fins a un catalanisme diguem que molt poc afí a sigles polítiques, perquè 
era un home que era molt difícil d’encorsetar, els qui el coneixien saben perfectament 
que era un home a vegades de tracte dur i difícil perquè sempre deia el que pensava i 
el que ell creia. Però avui jutgem una altra, però permetin-me que faci una ultimíssima 
reflexió, una part del nostre país té encara l’obsessió de les etiquetes polítiques, i jo 
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penso que això ens treu fortalesa com a país, és a dir, massa sovint darrera de les 
grans persones intentem veure què pensaven, a qui afins eren, i jo no tinc cap mena 
de recança a reconèixer la immensitat de l’obra literària de José Saramago i si fos 
portuguès hagués estat a Lisboa davant la seva capella i li hauria rendit honor, i com 
es poden imaginar m’estalvio els qualificatius que el pensament polític d’en Saramago 
em mereix a mi, però entendran que està a les antípodes del meu pensament, però jo 
diferencio el Saramago i les seves idees polítiques -com no sé el Saramago quin era 
el tipus d’alimentació, o quins paisatges li agradaven- i el grandíssim literari. Però jo 
penso que com a país si entenem que la vàlua de les persones és al marge de les 
idees polítiques segur que serem molt més forts. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 
membres electius presents). 
 
ALCALDIA 
 
 9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES MESURES PER GARANTIR UNA 
MILLOR TRANSPARÈNCIA EN L’ACTUACIÓ MUNICIPAL. 
 
 Atès que el Ple Municipal de 16 de novembre de 2009 va aprovar una 
Declaració Institucional de la Junta de portaveus sobre transparència i bon govern.  
 
 Atès que en el seu punt sisè es feia esment de la necessitat d’iniciar un procés 
de reflexió en el sí de la Junta de portaveus, al voltant de les mesures a adoptar per 
garantir una millora de la transparència en l’actuació municipal. 
 
 Atès que és necessari impulsar propostes i recomanacions que orientin 
l’actuació de l’administració en aquest nou entorn complex i exigent, en el qual la 
ciutadania pren més relleu i reclama més obertura, rigor i transparència. En definitiva, 
es tracta d’impulsar recomanacions de “bones pràctiques” que orientin cada vegada 
més a l’Ajuntament com una “bona Administració” entesa com un dret propi dels 
ciutadans vers les institucions públiques i tenint en compte que la transparència és 
una eina clau per a la creació de valor públic i confiança. 
 
 Atès que el resultat del procés de reflexió ha quedat reflectit en el document de 
conclusions que s’adjunta.  
 
 En conseqüència, es proposa al Ple municipal l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
 1r.- APROVAR les “Mesures per garantir una millora de la transparència en 
l’actuació municipal”, en els termes que figuren en el text del document incorporat a 
l’expedient administratiu. 
 
 2n.-  DISPOSAR que les mesures per garantir una millora de la transparència 
en l’actuació municipal tingui una vigència de dos anys des de la seva aprovació pel 
Ple Municipal. Passat aquest període, la Junta de portaveus decidirà la seva vigència. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Com saben vostès o potser recordaran el 16 de 
novembre es va aprovar una Declaració institucional que era com a conseqüència 
d’una moció que havia estat presentada en el Ple, es va aprovar aquesta Declaració, 
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es va pactar una Declaració sobre transparència i bon govern, com a conseqüència 
d’aquella Declaració la Junta de Portantveus ha treballat i finalment s’ha aprovat una 
proposta que avui és la que es presenta en el Ple i que té un recolzament important 
malgrat que hi ha objeccions per part d’algun grup i és ben segur que es posaran tot 
seguit de manifest. 
 
 Parlar de transparència és un fet recurrent i ho és més darrerament, la 
transparència és una necessitat i és un objectiu amb tot allò que fa referència a 
l’àmbit públic. El contrari de la transparència és l’opacitat i l’opacitat és el bressol on 
es desenvolupen les males pràctiques administratives. El nostre ajuntament pot 
exhibir amb orgull el fet de ser una administració que destaca pels seus nivells de 
transparència, quan des d’altres administracions s’efectuen recomanacions a 
ajuntaments i ens locals en general per tal de millorar els seus nivells de 
transparència, o quan les diverses legislacions sectorials estableixen mandats en 
aquest sentit, molt sovint ens adonem que el nostre ajuntament ja té incorporades 
aquestes pràctiques o recomanacions en la seva actuació com sovint ens ha passat 
al llarg de les setmanes i mesos que hem estat treballant al voltant d’aquest 
document. Permetin-me que els hi recordi com la prestigiosa ONG Transparència 
Internacional va concloure que el nostre ajuntament és el més transparent de l’Estat 
d’entre els de més de 50.000 habitants. Aquest reconeixement podria, erròniament, 
haver-nos conduit a relaxar-nos però contràriament a això no volem adormir-nos, 
sabem que encara ens queda molt de camí per recórrer i que una administració que 
té com a únic nord el servei als ciutadans ha d’estar imbuïda permanentment en un 
procés de millora. És per això que el procés d’elaboració d’aquest document ha 
constituït per si sol un interessant procés de reflexió que ens ha dut a l’elaboració 
d’un complert document d’objectius de millora i que afecten a diversos àmbits que 
esmentaré d’una forma molt resumida. Una part important del document es refereix a 
l’àmbit que en diem d’urbanisme i medi ambient i en aquest sentit hi ha tota una sèrie 
de propostes dins dels subàmbits del funcionament de la Comissió Informativa de 
Territori, la divulgació del planejament urbanístic, l’aprovació i publicació dels 
convenis urbanístics que subscrigui la Corporació municipal, la recuperació de les 
plusvàlues en les modificacions de planejament quan aquestes es creïn, o bé la 
participació de la societat en la gestió urbanística. 
 
 També hi ha tot un apartat que es refereix a la millora del bon govern i de la 
gestió pública, un altre apartat que fa referència a la necessitat de fomentar el dret a 
la informació, participació i pluralitat i, per últim, un darrer apartat que es refereix a la 
millora de l’administració pública. És un document que en alguns casos recull 
iniciatives que ja s’estan aplicant i s’insisteix en la necessitat no només de continuar-
les aplicant sinó d’aprofundir amb la seva implementació dins de l’Ajuntament i en 
d’altres casos són propostes innovadores totes elles com deia adreçades a la millora 
de la gestió municipal i a garantir la imprescindible transparència en el funcionament 
del nostre ajuntament. 
 
 Ens hem fixat un període de validesa de dos anys per aquest document, això 
no vol dir que passats aquests dos anys, aquest document caduqui, i n’haguem de fer 
un de nou, sinó que la Junta de Portantveus d’aquí dos anys haurà de revisar el 
document i ella mateixa decidirà si aquest document és plenament vigent o cal fer-ne 
alguna esmena. Aquest és un document -repeteixo- elaborat, aquest procés no ha 
estat exempt de debat, a vegades d’un debat que ha inclòs un cert apassionament, 
em penso que això és positiu perquè al cap i a la fi tots plegats el que hem buscat és 
que aquest ajuntament sigui un ajuntament més eficaç i un ajuntament que actuï no 
només amb l’únic nord -com deia abans- del sector públic sinó que a més tothom 
tingui la percepció de que així és. 
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 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Ara quan deia 
aquestes paraules de l’apassionament em tornava a venir a la ment aquell Sant 
Cugat Tribuna que ens van fer sobre la intel·ligència emocional, perquè recordava 
que justament amb els temes en que ens vam mostrar tots més apassionament van 
ser amb els que no vam arribar a acord. Aleshores tan sols quan no mostràvem 
passió ens posàvem d’acord, llavors aquí tots plegats alguna cosa haurem de 
canviar. 
 
 Sí que ens agradaria a nosaltres fer esment que aquesta Declaració ve d’una 
moció presentada pel grup d’Iniciativa, originàriament, en aquell context de l’alarma 
social provocada per l’esclat del cas Pretòria, i a partir d’allà es va provocar d’alguna 
manera aquest debat, per tal de què?, doncs per tal de fer un document que 
tranquil·litzés una mica a la ciutadania, que veiessin que des de l’Ajuntament de Sant 
Cugat nosaltres estem en això i farem el possible perquè una cosa així no tan sols no 
pugui passar sinó que vostès tinguin el control i la màxima informació del que passa 
parets endins d’aquest ajuntament. Bàsicament, d’entrada, del que es tractava era de 
treure l’urbanisme en general i els seus tràmits de la sospita permanent que posen 
des de molts focus de l’opinió pública i publicada en la qüestió de l’urbanisme i la 
gestió del territori, etc. Sota aquest context sí que m’agradaria esmentar que s’arriba 
a tres punts novedosos malgrat d’alguna manera es feien però que sí que ara es fa 
molt d’esment a això, un és la publicitat de tots els convenis urbanístics, l’altre és el 
control públic de les plusvàlues i l’altre que es dóna compte dels canvis de titularitat 
dels terrenys. Això que d’alguna manera algú es pot pensar que no es feia abans, no, 
es feia, però d’alguna manera ara queda ben reflectit. Per això aquesta Declaració és 
tan sols un paper, si no ens la creiem no es farà possible perquè tampoc no hi haurà 
ningú que tingui aquest paper, aquesta Declaració sempre al davant, i vagi escatint 
les actituds i les dinàmiques que vagi fent aquest ajuntament i vagi demanant 
comptes. Per tant aquest document d’aquesta Declaració ha de representar una 
regeneració dinàmica de totes les actituds i comportaments que des de l’acció diària 
de la política fem tots, els que estem a l’oposició i els que estan a govern per tal de 
tenir el que nosaltres pensem que d’alguna manera demana el ciutadà i també el Sr. 
Joly, que és eficàcia, eficàcia i eficàcia. El debat està molt bé però a vegades el debat 
des de la nostra perspectiva intentem que sempre sigui constructiu, sempre la raó 
està bastant repartida, per tant nosaltres demanaríem que a part d’aquest document, 
d’aquesta declaració d’intencions, sí que es passés aquesta vegada al sector 
emocional i sempre es pensés que quan un presenta una moció o quan un la defensa 
sempre es fa no des de cap frivolitat sinó que es fa des d’un convenciment que pot 
estar equivocat o no però que en el fons el que pretén és millorar la ciutat. 
 
 Des d’aquest esperit positiu i continuador en el temps esperem que aquest 
document tingui l’èxit que es mereix. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: A mi 
m’agradaria posar en valor l’exercici de consens que vam fer tots plegats, un consens 
que malauradament no es podrà assolir en la seva totalitat però un esforç de 
negociació molt fort perquè evidentment aquest text no és el text que subscriuria 
Iniciativa en la seva totalitat, sí que subscriu una part molt important d’aquest text, 
més que res perquè vam provocar l’elaboració del mateix, però crec que és un 
exercici important de negociació i de cerca de consens. Malgrat la moció posava un 
termini de tres mesos i hem trigat vuit, malgrat falten mesures que per a nosaltres 
serien interessants com la publicació a la web -això va ser un dels punts de debat- del 
patrimoni de tots els regidors i regidores, vull recordar al públic assistent que si vol 
consultar la declaració d’interessos que tenen els regidors que estan aquí poden 
demanar-ho a l’Ajuntament, però nosaltres demanàvem un pas més i penjar-ho a la 
web, com han fet altres administracions, com ha fet el Govern de l’Estat, per exemple. 
Més concreció en una defensa inequívoca de la funció pública, o mesures 
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immediates pel que fa als mitjans de comunicació, aquests tres punts no hi són al text 
de la manera que Iniciativa ho hagués expressat si la nostra força política hagués fet 
el text però creiem que val la pena donar suport a aquest text per un seguit de 
mesures que sí s’han recollit, com és la creació d’un Consell Assessor Urbanístic, i 
sobretot les mesures concretes que ha explicat l’alcalde en l’afer d’urbanisme, el Codi 
ètic de la funció pública i de l’activitat pública, l’adequació de la Llei del CAC dels 
mitjans de comunicació locals, la concreció i el compromís d’intentar solucionar el 
problema de la RLT en el si de l’Ajuntament, les Meses de contractació seran més 
plurals incorporant a agents socials i econòmics en assumptes de la seva 
incumbència o la vigència bianual del text que creiem que està molt bé que sigui 
bianual perquè cada dos anys ho podràs reformar si cal per la situació d’aquell 
moment, jo crec que són motius suficients per a votar favorablement ja que també cal 
dir que ha estat un resultat d’un esforç entre tots, jo crec que tots i totes sí que hem 
fet aquest esforç i que també hi ha hagut moments d’apassionament i moments 
d’estira i arronsa molt importants, i moments que semblava que aquest document no 
podria veure la llum avui, però jo crec que hem d’estar satisfets d’aquesta “exhibició” 
de diàleg i de consens entre tots. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Aquest 
document de transparència és un pas endavant i així ho valorem des del principi 
malgrat nosaltres no li donarem suport. Explicarem les raons de la nostra abstenció, 
però això no obvia la sinceritat de reconèixer que valorem aquest document com una 
bona contribució a la millora de l’administració pública a la ciutat. 
 
 La transparència és un valor en alça en el món públic arran de l’extensió entre 
la ciutadania del sentiment de desafecció. La transparència en els darrers temps 
s’utilitza com antídot o reacció dant del mal govern o la corrupció. La transparència 
però no ha de ser per reacció. La transparència és un valor en positiu que com 
explicita l’organització Transparència Internacional ha de tenir tres característiques: 
ser visible, ser previsible i ser comprensible. 
 
 Del contingut del document el meu grup valora en positiu especialment l’apartat 
d’urbanisme. És sense cap mena de dubte el més complet i amb mesures més 
concretes. Dos avanços significatius per a nosaltres: 
 
- Creació d’un registre de convenis i coneixement i difusió dels convenis urbanístics 

a través d’una pàgina web. 
  
- En totes aquelles modificacions que comportin un increment del sostre edificable, 

de la densitat de l’ús residencial o industrial o la transformació d’aquest s’haurà 
d’adjuntar una memòria econòmica comparativa entre abans i després de 
l’operació, en paraules senzilles a quin preu va comprar, a quin preu vol vendre i 
quan es guanya en l’operació. A més també hi haurà de constar la identitat de totes 
les persones que intervenen. Això ens sembla un pas molt important. 

 
 Quines raons ens porten a no donar suport al document? Fonamentalment tres. 
Amb aquest esperit positiu que indicava el Sr. Grangé i que jo utilitzaré i que jo he 
utilitzat també amb apassionament durant tot el treball que hem fet. Tal vegada també 
siguin aquestes paraules el camí de millora que anhela l’alcalde i que es trobin en 
aquestes expressions, allò que encara no es fa i per això nosaltres, malgrat haver-ho 
dit, no es continuarà fent. 
 
 Primera: el fet que el document de transparència no hagi estat explicat amb 
caràcter previ a la seva aprovació als agents interns de l’Ajuntament, i ens referim 
concretament als sindicats. Entenem que la transparència per ser visible, previsible i 
comprensible necessita ser compartida i més si ens referim explícitament -com ho 
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fem en el document- als recursos humans. El meu grup així ho va manifestar a la 
Junta de Portaveus i vam rebre la negativa de l’equip de govern, la qual cosa no 
entenem. 
 
 Segona: Perquè considerem que en l’apartat de recursos humans no es va a 
fons en dos temes que l’administració municipal té plantejats i que a la nostra manera 
de veure són substancials:  
 
• Fer front a la temporalitat dels treballadors públics d’aquesta administració, i 

parlem d’aquesta administració concreta de l’Ajuntament de Sant Cugat. Amb 
aquest propòsit vam proposar no permetre com a pràctica l’increment d’interins 
mentre no es redueixi aquesta situació a uns límits consensuats. Vam demanar 
establir un protocol per al personal lligat a plans d’ocupació o també unes regles de 
joc clares i transparents per als contractes d’obra i servei. Pensem que són temes 
concrets que calia tractar com s’ha fet a urbanisme i no compartim les raons de no 
fer-ho ni d’entrar a fons. 

 
• En l’apartat de recursos humans però en el referent als càrrecs de confiança siguin 

aquests directius o eventuals d’assessorament polític, demanàvem i continuem 
demanant transparència. Vostès en aquesta sala ens han dit en ocasions que n’hi 
ha 14, els sindicats en un manifest recent ens en parlen de 30. Nosaltres el que 
volem és transparència, que figuri a la pàgina web qui són, que fan i com els 
retribuïm. 

 
 Tercera: perquè considerem que en l’apartat del dret a la informació als 
ciutadans i els mitjans de comunicació hi ha dèficits importants en els valors de 
pluralisme i transparència que aquest document hauria d’ajudar a promoure. 
Concretament dos: 
 
• 1. No es recull una idea bàsica, reforçar la política de comunicació vers els 

ciutadans en aquelles prestacions, bonificacions, exempcions o serveis a que 
tinguin dret a través de la publicació en el butlletí municipal i també de forma 
individualitzada. En definitiva, no pressuposar que tothom es mira el BOP o és 
coneixedor de les ordenances fiscals, sinó fer una política proactiva des de 
l’ajuntament com per exemple: “sap que vostè té dret a això”... Aquesta és una  
mesura que hem plantejat anteriorment en mocions en aquest Ple que han estat 
rebutjades i que un document sobre transparència no reculli, ens sembla prou 
significatiu com per no donar-li el nostre suport. 

 
• 2. El butlletí municipal pensem que en aquest document no es recull una esmena 

també essencial que els vam fer, concretament dèiem: El butlletí municipal té la 
consideració de mitjà d’informació del consistori i per tant té entre les seves 
funcions la d’informar dels serveis a l’abast dels ciutadans, de l’obra de govern i de 
la pluralitat de visions del consistori. Si ni tan sols reconeixem que és un mitjà del 
consistori i no sols de l’equip de govern suposo que mesures que vagin més enllà a 
hores d’ara són ciència ficció. Des del valor de la transparència però no entenem 
per quina raó exclouen i es reserven el butlletí.  

 
 En definitiva si la transparència ha de ser comprensible no podem admetre 
dèficits tan substancials en la comunicació vers els ciutadans i en els recursos 
humans. 
 
 Per últim i per acabar, ens abstenim perquè entenem que hi ha dèficits que 
considerem prou substancials, però també vull agrair a la resta de grups el treball 
seriós, amb rigor, amb ganes de millorar el document que hem fet entre tots i també 
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l’apassionament, del qual me’n sento una part responsable, però amb el qual espero 
no haver faltat al respecte a ningú. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Agrair a tots els grups del consistori l’amplitud 
del consens que hem assolit al voltant d’aquest document, evidentment és un 
document de consens i en un document de consens no hi ha ningú que vegi 
reflectides el 100% de les seves pretensions i aquest és potser el valor d’aquest text i 
el que li dóna més fortalesa i el que té de compromís consensuat per les forces 
polítiques d’aquest Consistori. Per tant en aquest sentit agraeixo a les forces 
polítiques que el votaran a favor la seva disponibilitat a fer-ho, lamento que en el cas 
del Grup Socialista no hagi estat possible arribar a aquest punt però Sr. Gausa no 
entraré a reiterar els debats que varem mantenir però sí que em permetrà que li digui 
que algunes de les propostes que vostè feia nosaltres enteníem que anàvem molt 
més enllà del que se li podia exigir a un text d’aquesta mena, que el que volia era 
afavorir la transparència municipal en aquells àmbits principalment on els ciutadans 
poden entendre que és més necessària aquesta mateixa transparència, que el fet 
d’incorporar-hi qüestions com les que vostès plantejaven al final també el que podia 
fer era aigualir el text i en alguns dels casos la posició del nostre grup estava en total 
desacord amb els plantejaments que vostè feia, com per exemple dins de l’àmbit de 
recursos humans, ara no entraré a valorar les qüestions que vostè planteja però en 
tot cas obeïen, entenc jo, a una concepció del que ha de ser el treball del personal al 
servei d’una administració pública que, per dir-ho molt suaument, no coincideix amb 
la visió que té aquest grup polític des de la defensa del servei públic i des de la 
defensa de l’eficiència de l’administració pública. Ens plantejava vostè que 
publiquéssim o ens demana transparència en el nombre de càrrecs que vostè deia 
eventuals, bé, la transparència és absoluta perquè els càrrecs eventuals que hi ha en 
aquest consistori, com en qualsevol consistori els aprova aquest Ple, per tant només 
cal revisar les actes municipals i no en trobaran altres que els que en un Ple d’un ja 
llunyà juliol de l’any 2007 es varen crear, per tant si els hem de sistematitzar no crec 
que aquesta sigui la qüestió, la transparència és total i absoluta. En quant al tema que 
vostès varen insistir molt, el del Butlletí municipal, tampoc entraré aquí a debatre una 
qüestió que penso que ni vostè ni jo volem que avui es reiteri un debat que ja s’ha 
mantingut vàries vegades en el Ple municipal, encara que per part nostra amb un 
altre protagonista com és el regidor Jordi Puigneró, el que sí reitero una vegada més 
és que el Butlletí municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat, Sant Cugat Avui si no 
m’equivoco, no és que sigui un butlletí objectiu, és que és exemple d’objectivitat, i diré 
com deia el Sr. Ramon Luque, que no és el nostre cap de premsa sinó que és aquell 
senyor que feia un anunci d’una famosa marca de sabons, que tenia seu a Granollers 
que deia: “busque, compare y si encuentra otro mejor compre”, en el cas del nostre 
butlletí municipal ho reitero una vegada més, diguin vostès quin és el model de butlletí 
municipal que hem de seguir, miri que n’hi ha, ens els hem mirat tots, i és que els hi 
asseguro que no el trobem, i parlo en el seu conjunt, un butlletí on l’equip de govern 
tingui menys protagonisme, que en el nostre és pràcticament nul, on s’informi d’una 
manera asèptica amb uns titulars que descriuen una situació, simplement. Penso que 
com que no existeixen doncs no ens podem fixar amb una cosa que no hi és, per tant 
no ens demanin impossibles Sr. Gausa. 
 
 Dit això, celebro el nivell d’acord que hem assolit, penso que és un pas 
important l’aprovació d’aquest document i sobretot la voluntat compartida de que les 
mesures que hem pactat les puguem anar implementant. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Gràcies Sr. 
Alcalde per haver-me provocat. Intentaré no respondre amb apassionament però 
evidentment haig de fer-ho. La primera cosa és que si parlem de transparència el que 
no entenem és que vostè s’hagi negat -perquè va ser vostè- a comentar amb els 
sindicats les mesures referents a recursos humans, mesures que els afecten, si vostè 
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em pot donar una raó per la qual no vol fer-ho li agrairia que ho fes aquí, és a dir, per 
què no vol comentar amb els agents socials que intervenen en aquesta casa una 
cosa que nosaltres aprovarem avui aquí amb caràcter previ, primera cosa. Segona 
cosa, nosaltres quan estem parlant de transparència en l’àmbit de recursos humans 
no estem presentant un llibre com vostè farà el dia 1, nosaltres estem parlant dels 
problemes que té aquesta administració municipal i que han plantejat els sindicats a 
través de manifestos, per exemple públics, que ens han fet arribar a totes les 
organitzacions; nosaltres voldríem que vostè tingués una opinió respecte la 
temporalitat que hi ha en aquesta administració, en aquesta que vostè governa, no en 
la que vostè té ideal del govern de Catalunya, perquè jo estic amb vostè que estic 
evidentment per posar en valor l’administració pública per donar major rellevància als 
càrrecs directius, per confiar en els funcionaris i per confiar en la pròpia administració 
municipal, en això estem d’acord, ara bé amb el que no estem d’acord és amb la 
manera com es governen part dels recursos humans i part de les coses que hi ha en 
aquesta administració i per exemple per què aquesta opacitat respecte del tema que 
nosaltres li hem plantejat dels contractes d’obres i serveis, o respecte dels temes dels 
contractes europeus que hi ha en aquesta casa?, per què això no es posa damunt la 
taula? Parlant del Butlletí municipal, parlem d’aquest Butlletí i del “busque, compare y 
si encuentra algo mejor cómprelo”, ens pot explicar per què des del número 71, des 
de fa 2 anys, per exemple –no hem anat més enllà-, nosaltres contractem de manera 
fraccionada el Butlletí municipal amb un import de 6.284 € més IVA cada mensualitat, 
i no ho fem a través d’un contracte únic?, per què ens saltem la Llei de contractes de 
l’Administració de l’Estat fent-ho de manera fraccionada?, o ens pot explicar perquè 
vostè aquests 6.284 € del Butlletí municipal curiosament durant els primers tres anys 
de mandat el Butlletí municipal és cada dos anys i curiosament aquest “compre, 
busque, compare ...” en l’últim any de mandat és cada mes?, per què el Butlletí 
municipal és cada mes l’últim any de mandat i no ho és la resta del mandat?, per 
quina raó de transparència? Sense apassionament, amb tot el respecte, si em pot 
donar resposta a tot això jo li votaré això. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Gausa, vostè mateix quan ara explicava els 
temes de personal on havíem d’entrar i ens parla de temporalitat, vostè mateix se 
n’adonarà que això són qüestions que no són pròpies d’aquest document, si en 
aquest document que estem parlant de com facilitar la transparència amb l’activitat 
urbanística de la ciutat, com garantir la transparència en tots els concursos públics, 
amb les adjudicacions, etc., etc., etc., si aquí barregem la temporalitat dels 
contractes, per exemple, és una qüestió que vostè ha esmentat, és que estem 
aigualint la pròpia fortalesa d’aquest document, i és per això que nosaltres no hem 
volgut entrar en aquest tema, hi ha altres àmbits per poder-hi entrar, el tema de 
personal és un document de principis on expressem els principis de la gestió pública 
d’aquest ajuntament i ens marquem unes línies, per tant no podem entrar al nivell de 
detall que vostè ens està plantejant. D’opacitat nosaltres en la contractació pública 
res, que tenim un 98,8 sobre 100 en els índex de transparència de la prestigiosa ONG 
-i utilitzo les seves paraules- Transparència Internacional, per davant de tots els 
demés, som els primers, i ja he dit que ens falta molt per recórrer, però som els qui 
anem davant, per tant d’opacitat res, si és que se’ns veuen les idees, se’ns veu 
absolutament tot, podem donar explicació de tot, i no em faci preguntes sobre el 
Butlletí municipal que sap perfectament que jo no els hi puc respondre, després té el 
torn de preguntes i les podrà fer, i que no tenen a veure res amb el tema que estem 
parlant avui. Li torno a fer la pregunta, amb quin butlletí ens hem de fixar?, quin 
butlletí dels molts ajuntaments que vostès governen l’alcalde o alcaldessa no surt, no 
quinze o deu vegades, surt una vegada com a màxim, quin?, quin no és un bombo i 
plateret d’una obra de govern i ens hem de fixar, on vol que mirem?, digui-m’ho, 
perquè jo no ho trobo. Vostè ens demana coses d’aquelles que segurament si ningú 
més les practica és que deuen ser impossibles, per tant nosaltres tenim un butlletí 
que és un butlletí que funciona, que és un butlletí que facilita informació a la gent, que 
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entenem que és útil i en conseqüència està en la línia que penso que hem de 
continuar mantenint. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: No li tornaré 
a reiterar les preguntes concretes que li he fet i que no m’ha respost, ja ho sé que no 
pot ni me les vol respondre, però en fi, vostè sabrà per què no vol comentar l’apartat 
de recursos humans amb els sindicats, però en tot cas, responent a les seves 
preguntes, part del document de la part d’urbanisme que nosaltres hem treballat en 
aquest document surt un document de la Generalitat de Catalunya de l’any 2005 
sobre propostes de bon govern i vostè ho sap tan bé com jo que aquesta ha estat 
principalment el document de base de la inspiració, un document que la Generalitat 
de Catalunya després no va desenvolupar, bona part de les propostes que hi ha 
d’urbanisme són d’aquest apartat, en aquest mateix document hi ha referències a 
l’àmbit de recursos humans o a l’àmbit de les licitacions i de les concessions 
públiques, jo vaig proposar que hi hagués una part de recursos humans perquè ni tan 
sols hi era, vaig ser jo que vaig proposar-ho, podríem haver anat a fons en aquestes 
mateixes recomanacions que fa la Generalitat de Catalunya i que algunes van en 
aquesta direcció, vostè no va decidir no entrar-hi, va preferir fer un redactat de 
programa electoral en el qual podríem tenir-hi coincidències sobre la administració 
pública i el paper de la direcció pública en aquest tombant del segle XXI, podríem 
estar-hi d’acord. 
 
 Respecte al butlletí municipal, jo li vaig presentar fa dues Juntes de Portaveus 
una sèrie de butlletins municipals, concretament amb el tractament de l’oposició, i a la 
Junta de Portaveus vostè va dir: ho millorarem. I encara és hora a dia d’avui de que 
això es faci, nosaltres tenim 12 línies sense títol per poder presentar allò que hagi 
respecte allò que ens afecta, no vull reproduir aquí temes que ja hem tingut perquè no 
val la pena, és sobradament conegut, per tant el que m’agradaria més és que em 
contestés algunes preguntes que no m’ha respost. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Li reitero que n’hi ha algunes que no estic 
preparat per respondre-li, perquè no les sé, no és que no vulgui, és que no ho sé, 
simplement, i per això estan els regidors, que li poden respondre quan vostè vulgui 
però jo venia aquí a parlar del document de transparència, no d’altres coses. 
 
 Aquest, reitero, és un document polític i de voluntats polítiques, ja l’explicarem, 
però ni l’hem de consensuar ni l’hem de parlar amb ningú, l’hem de parlar entre 
nosaltres que som els representants de la ciutadania, no l’hem de parlar amb els 
sindicats, no l’hem de parlar amb les associacions de veïns, no l’hem de parlar amb 
les associacions de mares i pares, no l’hem de parlar amb les entitats culturals, l’hem 
de pactar entre nosaltres que per això hem estat elegits, després ho hem d’explicar; 
és veritat que el document de la Generalitat conté un apartat de recursos humans 
però també li vaig dir una cosa, nosaltres no el compartim, nosaltres no hi estem 
d’acord, i no tenim cap obligació d’estar-hi d’acord, no?, doncs ja està. Simplement el 
grup de Convergència i Unió no coincideix amb aquell plantejament, el nostre 
plantejament és un altre diferent, i nosaltres aboquem per una administració pública, 
com deia abocada al servei públic i eficient i el document aquell consagra un tipus 
d’administració pública que ha d’evolucionar necessàriament. 
 
 Per últim, pel que fa al tema del butlletí, és veritat Sr. Gausa però és que ara 
cansarem a la gent, vostè diu que hi ha un butlletí en que surt millor tractada 
l’oposició perquè surten en foto, i què li vaig dir jo?, una de dos, si hem d’agafar el 
model del butlletí en el seu conjunt què vol dir?, que ha de sortir la foto de l’oposició i 
l’alcalde -és a dir, jo- ha de sortir 7 vegades -perquè surt 7 vegades-?, doncs jo no hi 
estic d’acord. Jo un butlletí on l’alcalde surt 7 vegades, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, penso 
que és una altra cosa però no és un butlletí d’informació ciutadana, no hi estem 
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d’acord nosaltres, i si vostè em diu que li agafi un de model, llavors li haig d’agafar tot, 
també li haig d’agafar els titulars, aquelles titulars que glosen lo bé que ho fa el 
govern municipal, sense cap mena de rubor; doncs nosaltres no hi estem d’acord 
amb aquest model Sr. Gausa, i per això no li podíem acceptar. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo l’única 
cosa de les seves paraules que ha dit darrerament el que volia dir-li és que no 
compari els treballadors d’aquesta casa amb les associacions de veïns o amb les 
associacions de pares i mares, perquè em sembla que precisament una administració 
pública, com vostè diu, eficaç i que doni valor públic, confia amb els seus treballadors 
i les seves treballadores i és capaç de presentar-los-hi allò que els afecta abans de la 
seva aprovació en un Ple. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Gausa, ara em fa demagògia vostè, què haig 
d’explicar jo el respecte que sento pels treballadors municipals o pels funcionaris 
públics?, si estic tot el dia defensant l’administració pública i la gent que hi treballa i 
estic dient tot el dia que necessiten ells mateixos sentir-se respectats per la resta de 
la ciutadania i per tant hem de canviar d’administració pública, i això ho estic dient tot 
el dia, hi parlem moltíssim però no hem digui això en aquest moment perquè em vol 
portar cap a un lloc que a mi no m’hi trobarà allà. Li estic dient que aquest document 
no l’havíem de discutir amb ningú, l’havíem de discutir entre nosaltres i això és el que 
hem fet, després ja l’explicarem i ja el parlarem amb qui ho haguem de fer; això és un 
document polític, i els polítics som nosaltres. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:     19 (CiU, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       4 (PSC) 
 
PRESIDÈNCIA 
 
 10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL NOU REGLAMENT ORGÀNIC 
MUNICIPAL I DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
 
 A través de Decret d’Alcaldia núm. 124/04, de 12 de febrer de 2004, fou 
designada una Comissió d’Estudi per a l’actualització o revisió integral en el seu cas, 
del vigent Reglament Orgànic Municipal (ROM), sota la Presidència del Tinent 
d’Alcalde de Presidència i Serveis Territorials, sotspresidència inicial en el seu dia de 
la Regidoria d’Acció Cívica i Igualtat i formant-ne part com a membres els portaveus 
dels 4 Grups polítics municipals i actuant com a Secretari el propi de la Corporació. 
 
 El Decret de creació de la Comissió d’Estudi del ROM invocava la necessitat de 
procedir a una actualització i/o revisió integral, en els termes que s’acordés de 
manera consensuada, del vigent Reglament Orgànic Municipal per tal d’adaptar-lo 
d’una banda a les últimes modificacions de marc jurídic general tant de legislació 
bàsica estatal com autonòmica de desplegament, esdevingudes amb posterioritat a la 
Llei del Parlament de Catalunya 3/2002, de 22 de març, de modificació de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i d’altra part per a 
perfeccionar l’actual regulació del ROM en aquells aspectes  aconsellats per 
l’experiència pràctica aplicativa del mateix amb la voluntat d’aconseguir un text 
renovat de manera consensuada en congruència amb la seva naturalesa de norma 
institucional que hauria de tenir una vocació de permanència més enllà dels canvis 
polítics a través dels successius mandats municipals. 
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 La creació de la Comissió amb la tasca indicada per a elaborar una proposta 
d’un nou text reglamentari es va efectuar de conformitat amb allò que disposa l’art. 
62.1) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals.  
 
 En data 16 d’abril de 2004 va tenir lloc la sessió constitutiva de la Comissió 
d’Estudi per a la revisió integral del ROM, havent-se tractat en la mateixa les diverses 
qüestions referides a la metodologia de treball en base als següents elements a 
determinar: 
 
1.- Decisió prèvia sobre si s’optava per una modificació del vigent ROM o per una 
revisió integral del mateix partint de la seva actual estructura i continguts que serien 
objecte de reformulació amb incorporació de nous aspectes no recollits i actualització 
en base a les modificacions legals esdevingudes en el règim local amb posterioritat a 
21 de juliol de 1988, data en que fou aprovat el vigent text refós del ROM. 
 
2.- Id. id. sobre si s’optava per a confegir un text de nova planta i en aquest cas opció 
prèvia per alguna de les següents possibilitats: 
 
a) Aprovació per part de la Comissió dels corresponents criteris i línies directrius 
generals sobre la regulació dels diferents aspectes a tractar: organització institucional 
de l’Ajuntament referida als òrgans de govern i òrgans d’estudi, informe i consulta; 
estatut dels membres de la corporació i informació i participació ciutadana, deixant 
per un tractament específic la desconcentració administrativa regulada en el títol V del 
ROM. 
 
b) Presentació per part de l’equip municipal de govern d’un nou avantprojecte de 
ROM com a mer document de treball a ésser estudiat, debatut i enriquit amb les 
aportacions del diferents membres de la Comissió. 
 
c) Estudi i anàlisi per part de la Comissió de diversos reglaments orgànics vigents en 
d’altres ajuntaments similars per població, pressupost i estructura orgànica, per tal de 
seleccionar de cada text aquelles parts o aspectes que es considerin adients i en una 
fase posterior sistematitzar-ho en forma de projecte de nou ROM que seria tractat i 
debatut en la Comissió. 
 
 En l’esmentada sessió constitutiva per part dels membres electius de la 
Comissió es va convenir en la configuració de tres vessants o línies de treball 
referides la primera a la revisió integral dels aspectes institucionals de funcionament 
municipal continguts en el ROM, una segona circumscrita als temes d’organització 
territorial que requeriran l’encàrrec d’un estudi previ extern i en tercer lloc la 
participació ciutadana, no havent-se encara determinat en aquell moment inicial si els 
aspectes específics de la participació ciutadana restarien integrats en un text unitari 
de ROM o bé altrament s’optaria per la dualitat de Reglament Orgànic i Reglament de 
Participació Ciutadana. 
 
 La pròpia Comissió es va mostrar d’acord en partir del vigent ROM com a 
document de treball sens perjudici de la conveniència que la Comissió pogués 
disposar de varis models de Reglaments Orgànics actualitzats i de l’encàrrec coetani 
a Secretaria General en ordre a l’elaboració de nota jurídica sobre aquell articulat del 
ROM en que esdevingués necessària la seva actualització per imperatiu de les 
modificacions legals aprovades fins a la data en matèria de Règim Local i així mateix 
l’obertura d’un expedient de contractació per encàrrec extern per via de consultoria o 
assistència tècnica referida a l’elaboració d’un estudi sobre organització territorial en 
districtes en ordre a determinar pel que fa de manera concreta a l’optimització de la 
participació ciutadana en òrgans desconcentrats territorials, la necessitat en el seu 
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cas d’ampliar els tres districtes actualment existents pels nous assentaments 
residencials de Can Mates, La Guinardera, Volpelleres i en cas afirmatiu la viabilitat 
econòmica i tècnica de la major o menor desconcentració en els districtes de 
l’exercici de determinades competències municipals ara exercitades per part dels 
serveis centrals de l’Ajuntament. 
 
 A principis de maig de 2004, i de conformitat amb allò que es va determinar a la 
sessió constitutiva foren distribuïts en suport digital a tots els membres electius de la 
Comissió, sengles exemplars dels Reglaments Orgànics de Cornellà de Llobregat, 
Cerdanyola del Vallès, Gavà, Reus, Rubí, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa i per 
facilitar la tasca d’anàlisi comparativa, fou lliurada als membres de la Comissió una 
nota informativa descriptiva del contingut substantiu dels esmentats Reglaments 
Orgànics en els diversos àmbits materials de regulació essent així mateix feta entrega 
als membres de la Comissió de l’esborrany de plec de clàusules administratives 
particulars per a contractar –amb naturalesa legal de contracte menor en  base a la 
quantia econòmica- l’estudi sobre desconcentració administrativa en districtes i una 
nota jurídica sobre articulat del vigent ROM municipal de necessària actualització 
arran de les modificacions legislatives esdevingudes en matèria de règim local. 
 
 La Comissió Especial de revisió integral del ROM ha efectuat una tasca intensa 
distribuïda en un total de 26 sessions de treball, la primera de les quals celebrada en 
data 14 de maig de 2004 i la darrera en 26 d’abril de 2010 i si bé podria semblar des 
d’un primer plànol d’apreciació un període temporal especialment dilatat, aquesta 
circumstància esdevé relativitzada o si més no intensament modulada en base als 
següents extrems amb incidència directa en la periodificació temporalitzada: 
 
- L’Ajuntament de Sant Cugat, per mitjà del seu departament de Participació 
Ciutadana, va participar amb altres administracions locals en els grups de treball 
encarregats d’elaborar aquest reglament tipus de la Diputació, entre els mesos de 
març i juny del 2004.  
 
- El procés de participació va constar d’una consulta als consells sectorials i 
territorials sobre el funcionament de la participació ciutadana al municipi i uns tallers 
de propostes obert a la ciutadania, les entitats i tècnics municipals. 
 
- Al juny de 2009 s’inicia la redacció de la proposta tècnica de reglament, a partir del 
reglament tipus de la Diputació i amb incorporació d’aportacions recollides als tallers i 
a la consulta als consells de participació locals. També es van estudiar i prendre en 
consideració altres reglaments existents de diversos municipis catalans 
 
 Aquest reglament-tipus fou presentat en la sisena sessió de la Comissió del 
ROM en data 15 d’octubre de 2004 i de manera subsegüent en la setena sessió de 
19 de novembre de 2004 va comparèixer davant la Comissió el Director del Patronat 
Flor de Maig per a informar tècnicament en el marc de l’assessorament en termes de 
cooperació interinstitucional, de la implementació dels projectes de participació 
ciutadana. 
 
- Durant l’any 2005 es va tenir coneixement de l’elaboració per part del Govern 
Central d’un avantprojecte de “Ley Bàsica del Gobierno y la Administración Local”, 
havent-se confegit per part del corresponent Departament Ministerial diversos 
esborranys amb la prognosi raonable de que dins del mateix exercici podria endegar-
se la tramitació parlamentària de la llei, prèvia aprovació del corresponent projecte 
per part del Consell de Ministres, circumstància que va determinar en la pràctica i per 
raons de prudència la suspensió de convocatòria de sessions de treball del ROM, 
sens perjudici que havent transcorregut un període de temps dilatat sense entrada en 
les Corts Generals del Projecte de Llei, la Presidència va convocar la 8a reunió de la 
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Comissió del ROM, en data 1.12.2005 per tal de donar formal compte als seus 
membres de nota jurídica informativa de Secretaria General sobre els trets essencials 
i possible incidència de l’esmentat avantprojecte de llei en la darrera versió confegida 
per part del Ministerio de Administraciones Públicas datada a 22 de novembre de 
2005, tot concretant-se en els següents termes la nota jurídica presentada formalment 
davant la Comissió que així mateix va tractar en la pròpia sessió les esmenes als 
Títols Primer a Tercer del ROM formulades per part del Grup Municipal d’ICV-EA i del 
Grup Municipal Socialista: 
 
“NOTA INFORMATIVA SOBRE POSSIBLE INCIDÈNCIA EN EL ROM DE LA NOVA 
“LEY BÁSICA DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN LOCAL” QUE ACTUAL-
MENT ES TROBA A NIVELL D’ESBORRANY D’AVANTPROJECTE DATAT A 
22.11.05 
 
1.- PROGNOSI CALENDARI NOVA LLEI BÀSICA RÈGIM LOCAL. 
 
Es tracta d’un document elaborat per part del Ministerio de Administraciones Públicas 
(MAP) que ha confegit una darrera versió datada a 22.11.2005. 
 
Sembla que aquest esborrany d’avantprojecte hauria estat tramès per part del MAP a 
informe de les Comunitats Autònomes i de l’Associació de Municipis, així com dels 
altres Departaments Ministerials. 
 
Segons informacions oficioses sembla que es preveu l’aprovació del projecte en un 
Consell de Ministres del primer trimestre de l’any 2006 i la seva entrada en el 
Congrés dels Diputats per a la corresponent tramitació parlamentària dins del proper 
període de sessions. 
 
Sembla que la nova Llei podria entrar en vigor a finals de 2006 o principis de 2007. 
 
2.-  NOVETATS DE L’ESBORRANY DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI AMB 
POSSIBLE INCIDÈNCIA EN EL ROM. 
 
2.1.-  Denominacions: 
 
s/llei actual    s/avantprojecte 
 
ROM    Estatut Municipal 
Ple    Assemblea Municipal 
Junta de Govern Local Consell de Govern Municipal 
 
2.2.- Aspectes nova regulació amb incidència en el ROM: 
 
Pel que fa a les matèries objecte de l’Estatut Municipal (ROM) segons l’article 25.2) 
de l’avantprojecte no varien (Organització i funcionament dels òrgans 
complementaris, procediments de participació ciutadana i organització de l’executiu 
municipal). 
 
Consell de Govern Municipal (Junta de Govern Local). 
 
L’Alcalde podrà designar com a membres integrants a persones que no tinguin 
condició de regidors. 
 
L’avantprojecte a diferència de la llei actual, atribueix competències concretes al 
Consell de Govern, si bé això no incideix en el ROM ja que no entra en aquesta 
matèria. Entre aquestes competències s’hi comprèn l’aprovació a nivell de mers  
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projectes (que després hauran d’ésser sotmesos a l’Assemblea Municipal) 
d’ordenances, pressupost, planejament urbanístic. 
 
Altra novetat que tampoc incideix  en el ROM actual es concreta en que tant el 
Consell de Govern com l’Alcalde poden delegar en els altres membres del Consell de 
Govern Local així com en els demés regidors i en els directius públics locals 
(directors d’àmbit) les atribucions executives i de gestió en totes les matèries 
(llicències i disciplina urbanística, contractacions i concessions, etc.) 
 
Assemblea Municipal (Ple Municipal) 
 
S’estableix que l’Assemblea Municipal funciona “en pleno y en comisiones” i la 
novetat rau en que aquestes comissions (actuals comissions informatives) poden 
exercir també  les “funciones de carácter decisorio” que l’Assemblea els hagi delegat i 
en aquest cas les comissions informatives adoptaran acords mitjançant el vot 
ponderat. 
 
Pel que fa al règim de sessions s’estableix que cap regidor podrà sol·licitar més de 4 
plens extraordinaris cada any. 
 
L’Estatut Municipal (ROM) determinarà el regidor que exercirà la Presidència de 
l’Assemblea Municipal (Ple) i en conseqüència pot no ésser l’Alcalde i en aquest cas 
la convocatòria i vot de qualitat correspondrà al regidor president de l’Assemblea. 
 
Estatut del regidor  
 
Entre els drets dels regidors s’inclou ara el de plantejar per si mateixos una moció de 
censura, així com sol·licitar la compareixença davant del Ple o de les Comissions de 
l’Assemblea (Comissions Informatives) la compareixença del corresponent directiu 
dels organismes autònoms per tal de donar informació sobre la seva gestió. 
 
Pel que fa a la sol·licitud de Comissions d’Investigació, la llei no permet que els 
regidors puguin sol·licitar-les de manera individual sinó que han de fer-ho a través 
dels grups polítics locals. 
 
En allò que es refereix al Registre d’Interessos que actualment sols és públic quant a 
les activitats, l’avantprojecte de llei estableix l’accés públic així mateix pel que fa a les 
dades de béns o patrimoni del regidor, si bé quan el regidor consideri que això pot 
amenaçar la seva seguretat personal o la dels familiars, socis, empleats o persones 
amb les que tingui relació econòmica o professional, podran formular la seva 
dedicació davant del Secretari de la Diputació Provincial o davant de l’òrgan 
competent de la Comunitat Autònoma que tindran un Registre Especial d’Interessos a 
aquests efectes. Cal assenyalar que aquesta possibilitat de declaració especial es 
troba ja prevista en la legislació vigent. 
 
Quant a l’accés a la informació municipal, l’avantprojecte de nova llei és molt més 
restrictiu que l’actual ROM, ja que l’accés directe únicament s’estableix pels regidors 
que tinguin delegacions o responsabilitat de gestió, quan es tracti d’expedients que 
vagin a sessions i quan es tracti d’informacions o documentació que sigui de lliure 
accés per als ciutadans. En d’altres casos el regidor ha de demanar-ho a l’Alcalde 
canalitzant-ho a través del portaveu del grup polític corresponent. 
 
Grups polítics locals 
 
Estableix que el Grup Polític originari subsisteix mentre quedi un sol regidor. 
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La dotació de personal al servei dels Grups Polítics Municipals -que a Sant Cugat ja 
es fa- la llei l’estableix com a obligatòria únicament per als municipis de més de 
20.000 habitants i disposa així mateix que aquest personal serà de naturalesa 
eventual i nomenat pel President de l’Entitat Local a proposta dels grups. 
 
Participació ciutadana 
 
S’estableix que els veïns podran exercir la “Iniciativa Popular” presentant davant 
l’Ajuntament propostes d’acords, d’actuacions o de projectes de  reglaments en 
matèries de la competència municipal i en el cas dels municipis a partir de 20.000 
habitants, aquestes propostes veïnals hauran d’anar recolzades amb un mínim de 
signatures del 10% de la població empadronada, llevat que la legislació de les 
Comunitats Autònomes estableixi un percentatge inferior. 
 
Consell de Districte i Síndic de Greuges 
 
L’avantprojecte de llei només ho estableix amb caràcter obligatori per a municipis de 
més de 300.000 habitants, si bé la Llei Municipal de Catalunya estableix el Síndic 
com a obligatori.” 
 
- Determinació del tractament de la participació ciutadana en un reglament específic i 
per tant, no inclusió en el ROM i en aquesta línia fou convocada la 9a sessió de 
treball de la Comissió en data 07.04.2006, amb assistència del tècnic municipal de 
participació ciutadana a l’objecte de presentar un esborrany proforma del Reglament 
de Participació Ciutadana (RPC) com a document de treball tot explicitant el contingut 
substantiu i metodologia d’elaboració de l’esmentat esborrany, i essent necessari de 
ponderar que la tramitació en paral·lel d’ambdós reglaments i voluntat dels Grups 
municipals d’aprovació coetània, comportava de manera inherent una dilatació en el 
tràmit procedimental ordinari de la modificació del ROM pel fet que el RPC es va 
considerar requeria en la seva elaboració d’implementar els corresponents tallers o 
procés participatiu de la pròpia ciutadania. 
 
- Coneixement durant l’any 2006 (extrem així mateix reportat davant la 9a sessió de la 
Comissió) d’existència d’un altre esborrany d’avantprojecte de la “Ley Básica del 
Gobierno y la Administración Local”), datat a març de 2006 i per tant, posterior a la 
versió de 22.11.2005 repartida en el seu dia als membres de la Comissió, havent-se 
també tingut notícia de que l’avantprojecte de març de 2006 constituïa un document 
de treball intern del Ministerio para las Administraciones Públicas amb naturalesa de 
text obert i dinàmic susceptible d’incorporació d’esmenes per part dels altres 
Departaments Ministerials però no accessible per a consulta per part d’altres 
Administracions, havent-se produït un nou element d’incertesa a partir d’impressions 
recollides en el sentit de que el Govern Central en aquell moment tenia la intenció de 
que la Llei Bàsica de Règim Local pogués entrar en vigor amb anterioritat a les 
eleccions municipals de l’any 2007, circumstància que determinava una vegada més 
la possibilitat de que els treballs de revisió integral del ROM poguessin col·lisionar 
amb la nova legislació bàsica en matèria de règim local ja que forçosament no podia 
ésser tingut en compte un bloc normatiu de futura, incerta i eventual promulgació. 
 
- Ajornament o suspensió dels treballs de la Comissió del ROM d’una banda per 
proximitat amb les Eleccions Locals i d’altra part, per l’existència de l’esmentat 
avantprojecte de reforma de la Llei Bàsica de Règim Local, no reprenent-se els 
treballs de la Comissió fins el 18 d’octubre de 2007, ja constituït el nou Cartipàs 
municipal amb la celebració de la 10a sessió de la Comissió en la que a més d’una 
calendarització de treballs de revisió integral del ROM, referida als 3 primers capítols 
amb previsió d’una primera reunió per a tractament d’esmenes el desembre de 2007, 
es va acordar obrir un període de reflexió per part dels diversos Grups municipals a 
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partir de l’estudi tècnic sobre organització territorial en districtes -elaborat per una 
consultora externa seleccionada per assentiment de la Comissió- a l’objecte de 
determinar la millor manera de conjuminar amb efectivitat pràctica la participació 
territorial i la participació sectorial. 
 
- Dificultat de conciliar les agendes de treball dels representants dels diversos Grups 
municipals al si de la Comissió, tot produint aquesta circumstància de manera 
reiterada la convocatòria i desconvocatòria de sessions amb noves dates amb 
intervals dilatats complementàriament justificats no sols per aquesta circumstància 
sinó sovint pel fet de la pròpia càrrega de treball d’estudi dels projectes dels 2 
reglaments per part dels membres electius i formulació escrita de les corresponents 
esmenes. 
 
- Voluntat de l’equip de govern compartida per tots els Grups municipals en el sentit 
de la conveniència d’assolir uns textos tant de Reglament Orgànic com de 
Participació Ciutadana amb consens institucional i relativització del major temps 
esmerçat amb aquesta finalitat sense que d’altra banda concorregués una especial 
urgència pel fet que el vigent Reglament Orgànic Municipal preserva de manera 
intensa el dret i els mitjans per a exercir la seva important funció per part dels 
diversos regidors integrats en els Grups municipals d’oposició comparativament amb 
la majoria de Reglaments Orgànics vigents en altres municipis.  
 
- Complexitat de l’anàlisi del tractament de les esmenes en debat per part de la 
Comissió i de l’informe jurídic de cadascuna amb posterior elaboració d’una refosa 
del projecte de nou ROM i tramitació coetània del RPC amb obertura d’un procés 
participatiu obert a la ciutadania, tot produint-se una activitat intensa dels treballs de 
la Comissió amb 9 reunions durant l’any 2008 i havent-se encarregat en la darrera 
sessió de 3 de desembre el confegiment a Secretaria General d’un text refós -per tal 
d’ésser lliurat als membres de la Comissió- que englobés els tres títols primers del 
ROM (articles 1 a 39) amb les corresponents modificacions derivades de les esmenes 
aprovades per la Comissió i de les adequacions i/o reformulacions de l’articulat per 
via d’adaptació a les modificacions esdevingudes en la legislació bàsica de règim 
local, la última de les quals fou aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de 
juny, tot originant la refosa dels articles 1 a 39 del ROM que fou vehiculada a través 
de correu electrònic als diversos Grups municipals en data 17.12.2008, i contenint la 
resultància del treball efectuat pels membres de la Comissió durant 19 sessions de la 
mateixa a partir de les esmenes formulades pels diversos Grups que van originar un 
document de treball integrat per l’articulat originari, esmenes de cada Grup al mateix i 
anàlisi jurídica de les esmenes, tot assenyalant-se les que per la seva pròpia 
naturalesa de criteri d’apreciació política constitueixen un indiferent jurídic inserint-se 
en conseqüència en l’àmbit decisional propi i específic dels membres electius de la 
Comissió. 
 
- Celebració durant l’any 2009 de 5 sessions de treball de la Comissió del ROM, tot 
iniciant-se el tractament específic d’esmenes, el projecte de RPC, prèviament 
distribuït entre els membres de la Comissió que en la 20a sessió celebrada en data 7 
de juliol de 2009 va prendre formal coneixement del resultat del procés de participació 
ciutadana explicitat per part del tècnic municipal de participació a partir del document 
datat a 25 d’abril de 2009 i intitulat “INFORME DE RESULTAT TALLER DE 
PROPOSTES: MILLOREM LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA”. 
 
- La tramitació conjunta a partir d’un determinat moment dels projectes d’ambdós 
documents va determinar una necessària ralentització,com fou ja anteriorment 
assenyalat, del procés especialment pel fet que el RPC va requerir d’uns treballs 
previs de foment de la participació oberts a la ciutadania i ensems d’un posicionament 
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institucional del Ple municipal podent-se resumir la seqüència del procés en els 
següents trets principals: 
 
 En el marc dels treballs de reforma del Reglament Orgànic Municipal (ROM), 
els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Cugat varen acordar en el seu moment 
de forma unànime impulsar un procés participatiu per tal de revisar, millorar i ampliar, 
si s’escau, els canals i mecanismes que promoguin la intervenció dels ciutadans en la 
gestió dels assumptes públics. 
 
 Els objectius d’aquest procés participatiu es varen concretar en els següents a 
partir de la declaració institucional aprovada pel Ple municipal en sessió de 16 de juny 
de 2008: 
 
a) Establir un compromís públic de l’Ajuntament de Sant Cugat davant els ciutadans i 
ciutadanes sobre la voluntat d’ aprofundiment i el foment de la participació 
democràtica en els assumptes públics de la ciutat. Vetllar per fer efectiu el dret de tots 
els ciutadans i ciutadanes a intervenir en la gestió dels assumptes públics, tot 
facilitant en cada ocasió a la ciutadania els mitjans més adients per a fer-ho. 
 
b) Obrir un procés de discussió, revisió i, si s’escau, reforma dels actuals canals i 
mecanismes de participació previstos en el ROM actual, així com l’adopció de noves 
formes i mitjans per garantir la intervenció de més persones i entitats en les polítiques 
públiques. El resultat d’aquest procés, obert a la participació de la ciutadania, 
s’aplegarà en les normes reguladores de la participació ciutadana o nou RPC, que 
haurà d’aprovar el ple municipal i, posteriorment, es difondrà convenientment entre la 
ciutadania. 
 
c) Millorar el model de descentralització territorial i participació ciutadana dels 
districtes, per tal d’apropar la gestió municipal als ciutadans, atendre millor les 
necessitats dels districtes i reforçar la vertebració del territori. 
 
d) Foment i extensió de la cultura participativa dins de l’ajuntament, afavorint la 
formació del personal municipal, a nivell tècnic i polític, reforçant el paper del 
Departament de Participació Ciutadana i vetllant perquè les diferents àrees 
municipals incorporin pràctiques participatives de forma habitual en la seva gestió. 
 
e) Promoure des de l’organització municipal l’elaboració d’un pla estratègic de 
participació ciutadana a mig termini, que estableixi un nou marc de relació entre els 
ciutadans i ciutadanes i l’Ajuntament, amb l’objectiu de millorar l’organització 
municipal i fer-la més permeable a les iniciatives ciutadanes. 
 
f) Reforçar el teixit associatiu. Ajudar i impulsar les associacions i entitats ciutadanes 
com instruments de participació i organització dels ciutadans tant a nivell territorial 
com sectorial. Promoure les seves activitats i fomentar la seva intervenció en la 
definició de les polítiques públiques. 
 
 Pel que fa de manera concreta al RPC el tractament de les esmenes va 
endegar-se en la sessió 21a de la Comissió celebrada en data 16 d’octubre de 2009 
amb prossecució en tres reunions successives núm. 22 a 24 que varen tenir lloc 
durant el període comprés de novembre a desembre de 2009 i com a culminació del 
treball de tractament i aprovació d’esmenes dels diversos grups amb retirada 
d’algunes o decaiguda d’altres en determinats punts, la Comissió va celebrar la 25è 
sessió en data 03.02.10 per tal d’abordar els tres blocs temàtics pendents de 
tractament que havien quedat ajornats i que es concretaven en:  
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I - Els mitjans de Comunicació Municipals, tot quedant constatada en línia de 
principi una discrepància entre el criteri de l’Equip de Govern Municipal defensat per 
la Presidència de la Comissió en el sentit de mantenir la diferència entre el Butlletí 
Municipal –en no tenir la naturalesa de mitjà de comunicació audiovisual segons la 
conceptuació legal dels mateixos- i el conjunt de mitjans de comunicació audiovisual 
agrupats en la plataforma Cugat.cat i que es gestionen a través de l’OAMCIC amb la 
correlativa necessitat d’adaptar-los a la Llei 22/2005, de 29 de desembre de 
Comunicació Audiovisual de Catalunya, amb aprovació del corresponent reglament i 
nomenament dels responsables per part del Ple Municipal, no essent admesa, en 
línia de principi, aquesta dicotomia pels grups municipals Socialista, Iniciativa, 
Esquerra i Popular. 
 
II – Intervencions del públic abans i després del Ple, havent-se assolit en el 
tractament d’aquesta matèria un consens en el si de la Comissió del ROM concretat 
en els següents termes: 
 
Preguntes al Consistori 
 
a) Presentació per escrit abans de la Junta de Portaveus (una setmana abans del 
Ple) 
 
b) Junta de Portaveus prioritzarà la resposta de les de major actualitat-rellevància en 
termes d’interès públic en el cas que el seu nombre faci impossible la seva resposta 
global i calgui posposar-ne algunes per a una altra sessió. 
 
c) Reunió dels membres del Consistori en el Saló de Sessions ½ hora abans de l’inici 
de la sessió plenària. 
 
III – Consells Territorials amb concreció del posicionament dels diversos grups 
municipals en els següents termes: 
 
A – Equip de Govern:   
 
1) Diferenciar de la participació, les oficines administratives descentralitzades que 
tenen per finalitat que es puguin fer gestions en els mateixos districtes sense 
necessitat de desplaçar-se a l’Ajuntament. 
 
2) Ampliar la base participativa de la gent ja que en l’actualitat en els districtes es ve 
constatant que únicament acudeixen als Consells unes poques persones que gairebé 
sempre són les mateixes. 
 
3) Establir Consells de Barri com a mecanismes de participació territorial efectiva, 
calent analitzar el nombre ideal i en qualsevol cas tenir en compte aquesta 
transformació de Consells de Districte en Consells de Barri comportarà la necessitat 
d’una tasca pedagògica prèvia per tal d’explicar-ho a la ciutadania i cercar 
complicitats abans de la seva entrada en funcionament que quedaria deferida al 
proper mandat. 
 
B – GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA 
 
1) L’objectiu dels Consells de Barri ha d’ésser una participació territorial efectiva a 
nivell de tot Sant Cugat i també és clara la diferència entre la participació i el què és 
l’administració descentralitzada. 
 
2) Amb la proposta de l’equip de govern d’alguna manera quedaria atès el desig del 
Grup en el sentit de canviar el model actual de participació territorial que no funciona, 
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però en la proposta hi concorre un problema ja que desapareixen els representants 
polítics dels grups municipals d’oposició i entén que és millor que els representants 
dels grups polítics estiguin integrats en la taula i no simplement entre el públic, tot 
precisant que aquesta representació política podria ésser perfectament articulada 
amb gent del barri i no amb regidors. 
 
3) El model actual és insostenible i amb la previsió de 100.000 habitants, creant de 5 
a 9 Consells de Barri això permetria acostar la participació a la gent i insisteix en que 
en els termes explicitats ha d’haver en els Consells de Barri representants polítics. 
 
C – GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
 
1) Comparteix algun dels supòsits de la proposta presentada per l’equip de govern 
però considera que el redactat és excessivament ambigu i en aquest sentit es refereix 
de manera concreta a l’article 2.2) en el que s’indica “2. També podran participar a les 
sessions del Consell de Barri els ciutadans i ciutadanes, veïns del barri, que ho 
desitgin, així com els professionals d’equipaments i serveis públics vinculats al barri, 
que l’Ajuntament determini, en el supòsit que aquest consideri convenient la seva 
col·laboració. També podran participar en el consell, amb veu però sense vot, 
tècnics/ques municipals o d'altres administracions i experts, quan ho requereixin els 
temes que es tractin.”, i manifesta que s’hauria de concretar més el redactat per tal de 
donar cabuda efectiva a la participació de totes aquestes persones que simplement 
es contempla com una mera possibilitat. 
 
2) Ha d’haver participació política en els Consells de Barri ja siguin regidors o 
persones del barri vinculades amb els partits polítics però en tot cas la representació 
política de la ciutadania ha d’existir a nivell territorial. 
 
3) Respecte a l’article 4.1) cal que es determini el nombre de Consells de Barri que 
han d’existir a més dels de Les Planes, Mira-sol i La Floresta i en aquest sentit entén 
que cal posar al dia els barris seguint criteris polítics d’organització de ciutat. 
 
D – GRUP MUNICIPAL D’ERC 
 
1) Constatació del fracàs absolut de l’actual model dels Consells de Districte que 
reprodueixen el debat polític del Ple i no faciliten la participació dels veïns ja que els 
pocs que assisteixen es limiten a intervenir al final en el torn de preguntes. 
 
2) Cal establir un model en que els veïns constatin que es relacionen directament 
amb els responsables de la gestió i els representants dels partits polítics han de 
poder intervenir com un veí més i en aquest sentit cal defugir el format actual d’una 
taula ampla que dilueix la participació dels veïns que sols intervenen al final. 
 
3) Necessitat de crear més Consells de Barri que els tres actuals Consells de Districte 
ja que cal tenir en compte el creixement de la Ciutat. 
 
4) Els Consells de Barri haurien de tenir una organització molt flexible i molt simple de 
funcionament per tal de facilitar la relació directa dels veïns amb els responsables de 
la gestió municipal amb certa analogia amb el que s’esdevé en  les reunions de les 
comunitats de propietaris amb els API’s o administradors. 
 
E – GRUP MUNICIPAL POPULAR 
 
- La participació política en els Consells de Barri hauria d’ésser com a Barcelona en 
funció del resultat de les eleccions municipals en els diferents districtes electorals. 
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 Finalment en data 26 d’abril de 2010 té lloc la 26a reunió de la Comissió del 
ROM havent-se aprovat per assentiment diverses esmenes i no havent-se pogut 
assolir en dos aspectes puntuals un consens institucional per part dels membres de la 
Comissió per la discrepància del Grup municipal Socialista ja que els altres Grups 
presents en la sessió, singularment el Grup municipal d’ICV-EUiA i el Grup municipal 
d’ERC varen admetre en ares del consens institucional l’acceptació del text final sens 
perjudici de mantenir en línia de principi criteri discrepant en algun aspecte concret i 
puntual mentre que la representació del Grup municipal Socialista condicionaria el vot 
favorable a la incorporació en el projecte de RPC, de representació dels Grups 
polítics municipals en els Consells de Barri i pel que fa al ROM establir la regulació de 
tots els mitjans de comunicació municipal adaptada a la Llei de l’Audiovisual de 
Catalunya i per tant, inclòs el Butlletí municipal amb representació dels Grups 
municipals d’oposició en el corresponent Comitè de Redacció de manera congruent 
amb la moció presentada en el seu dia en el ple municipal per part del Grup Municipal 
Socialista i que no fou aprovada per la creació d’un “consell Editorial del Butlletí 
Municipal”.  
 
 Cal assenyalar que la tramitació pràcticament coetània d’ambdós textos 
reglamentaris va respondre al criteri manifestat en aquest sentit pels diversos 
representants dels Grups politics municipals d’oposició membres de la Comissió 
Especial de revisió integral del ROM, en el sentit de que aquesta metodologia hauria 
de permetre l’assoliment del consens institucional en la mesura de possibilitar la 
cessió o flexibilització en alguns punts compensada per altres punts del conjunt global 
i en aquest sentit sembla fàcilment constatable que per part de l’equip de govern ha 
estat acceptada la pràctica totalitat de les esmenes dels Grups d’oposició llevat de 
dos aspectes puntuals circumscrits d’una banda a la representació política en els 
Consells de Barri i a la no parificació de tots els mitjans  de comunicació municipals, 
en mantenir l’equip de govern de conformitat amb l’assessorament tècnic de la 
Direcció de l’OAMCIC la distinció entre el Butlletí municipal com a mitjà d’informació 
no assimilable legalment a un mitjà de comunicació i els conjunts de mitjans integrats 
en la plataforma cugat.cat (Cugat Radio, Cugat TV i Cugat.cat Diari Electrònic) que sí 
es troben sotmesos a la Llei de l’Audiovisual de Catalunya, havent estat aquests dos 
punts únicament mantinguts pel Grup municipal Socialista com a condició irreductible 
per al vot favorable dels dos textos reglamentaris.  
 
 Per últim procedeix d’assenyalar que en tractar-se de dos textos reglamentaris 
cadascun dels quals constitueix per si mateix una norma específica, sens perjudici del 
tractament i debat conjunt, a efectes jurídico-formals cal entendre la congruència de 
sotmetre el present punt de l’Ordre del Dia a votació plenària en dos subapartats 
independents amb la corresponent votació separada. 
 
 En base a tot l’anterior, es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 I.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL VIGENT 
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. 
 
 Primer.- APROVAR inicialment la modificació del vigent Reglament Orgànic 
Municipal constituïda per un nou Reglament resultant de la  refosa del ROM vigent 
amb incorporació de les diverses esmenes presentades pels diversos Grups 
municipals i supressió del Títol Cinquè, concernent a la “Desconcentració 
administrativa i participació ciutadana territorialitzada” que són objecte d’un 
Reglament de Participació Ciutadana específic, tot això en els termes del text 
diligenciat de document normatiu incorporat a l’expedient a resultes de la 
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corresponent proposta resultant del treball de la Comissió Especial de revisió integral 
del ROM. 
 
 Segon.- SOTMETRE  l’expedient a informació pública durant un termini de 60 
dies hàbils a comptar del següent al de publicació de l’anunci corresponent en el 
BOP, 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 i amb ampliació al doble del termini 
legalment establert per a examen del nou projecte de Reglament Orgànic Municipal i 
formulació d’eventuals al·legacions i/o suggeriments. 
 
 Tercer.- TRAMETRE en suport digital a les diverses associacions i entitats 
d’aquest municipi, el text íntegre del ROM als efectes de facilitar la major participació 
ciutadana en la fase d’informació pública amb possibilitat efectiva de consulta directa 
immediata i formulació d’al·legacions i/o suggeriments. 
 
 Quart.- DISPOSAR que les modificacions del vigent Reglament Orgànic 
Municipal i text refós resultant quedaran aprovades amb caràcter definitiu, sense 
necessitat d’adoptar-se nou acord, en el supòsit que durant el període d’exposició 
pública de l’expedient no s’hagués presentat cap suggeriment o reclamació, tot 
procedint-se a la seva publicació en el BOP, de conformitat amb el que estableixen 
els articles 65.2) i 70.2) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
 
 II.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
 
 Primer.- APROVAR inicialment el Reglament de Participació Ciutadana, en els 
termes que figuren en el text diligenciat de document normatiu  incorporat a 
l’expedient. 
 
 Segon.- SOTMETRE  l’expedient a informació pública durant un termini de 60 
dies hàbils a comptar del següent al de publicació de l’anunci corresponent en el 
BOP, 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 i amb ampliació al doble del termini 
legalment establert per a examen del nou projecte de Reglament de Participació 
Ciutadana i formulació d’eventuals al·legacions i/o suggeriments. 
 
 Tercer.- TRAMETRE en suport digital a les diverses associacions i entitats 
d’aquest municipi, el text íntegre del RPC als efectes de facilitar la major participació 
ciutadana en la fase d’informació pública amb possibilitat efectiva de consulta directa 
immediata i formulació d’al·legacions i/o suggeriments. 
 
 Quart.- DISPOSAR que el Reglament de Participació Ciutadana, quedarà 
aprovat amb caràcter definitiu, sense necessitat d’adoptar-se nou acord, en el supòsit 
que durant el període d’exposició pública de l’expedient no s’hagués presentat cap 
suggeriment o reclamació, tot procedint-se a la seva publicació en el BOP, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 65.2) 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 PRESIDÈNCIA, SR. RECASENS: Suposo que les 
al·lusions en el temps seran produïdes per tots els portaveus i en qualsevol cas rialles 
pels que no ho són, tot i que no se sàpiga en profunditat el per què hem trigat. 
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 Avui portem a aprovació d’aquest Ple el nou Reglament Orgànic Municipal i el 
Reglament de Participació Ciutadana després de gairebé una trentena de reunions, 
després d’un estudi extern, després de diverses reunions i consultes amb experts 
externs al nostre ajuntament, d’un procés participatiu, de tenir una sensació en alguns 
moments la seguretat que les modificacions legislatives significatives que 
s’anunciaven podien aturar definitivament les feines de la Comissió. Teníem des de 
l’inici els objectius molt clars, millorar el Reglament Orgànic Municipal pel que fa a 
aquelles qüestions d’ordre intern de l’Ajuntament, des de les Comissions Informatives 
al Ple, els drets i deures de regidors, etc., etc.; fomentar la participació creant nous 
canals i millorant els existents i reflexionar i revisar l’organització territorial. 
 
 El primer objectiu queda reflectit en la proposta del ROM amb l’objectiu de 
donar agilitat als processos, transparència a la gestió i incrementar les garanties i 
millorar les eines de tots els regidors, especialment els de l’oposició. Estem 
convençuts que avui sotmetem a l’aprovació del Ple el Reglament Orgànic Municipal 
que més vetlla pels drets dels regidors de l’oposició, millorar la informació, 
racionalitzar calendaris de les Comissions informatives i de les Juntes de Portaveus, 
per exemple garantir els mitjans adequats, etc., etc. 
 
 Pel que fa als desenvolupaments del Plens, a banda de les limitacions 
temporals de les intervencions, destacar la regulació tant de la part resolutiva del Ple 
-les Declaracions Institucionals, mocions de Presidència, mocions institucionals, 
mocions de grups municipals, dictàmes de Comissions Informatives i despatxos 
d’urgència com de la part de control dels òrgans de govern. 
 
 L’altre objectiu era el Reglament de Participació, amb l’objectiu de millorar i 
incrementar els canals de participació dels ciutadans i millorar la transparència de la 
gestió municipal a través precisament d’aquest increment de foros de participació. 
 
 I el tercer era la revisió de l’organització territorial dels Consells de Districte, 
Consells de Barri a partir del proper mandat, amb l’objectiu d’actualitzar el seu 
funcionament i la seva composició per tal que sigui, torni a ser, un veritable foro de 
discussió i debat dels problemes del barri entre veïns i veïnes, entre membres de 
totes les entitats del barri i el govern municipal. 
 
 Pel que fa al Reglament Orgànic Municipal les novetats més significatives són 
les següents: fixar com ja he comentat la celebració de la Junta de Portaveus i 
Comissions Informatives amb el temps suficients per garantir que tots els regidors 
puguem desenvolupar la nostra tasca. Pel que fa a la Junta de Portaveus a banda del 
seu calendari, es regulen les seves funcions i el seu funcionament. Es reconeix i es 
regula l’organització gerencial, les relacions de la Gerència amb els òrgans de govern 
i es descriuen les seves funcions, es fixa el termini de presentació de mocions de les 
esmenes i de les alternatives. Es limita el temps de les intervencions dels regidors en 
el Ple. Aquestes són algunes de les novetats més significatives que té el Reglament 
Orgànic Municipal i que per una qüestió de temps em limito a dir només aquestes i en 
tot cas les altres les anirem descubrint tots plegats en el pas del temps. 
 
 Pel que fa al Reglament de Participació els trets més rellevants són els 
següents: el primer l’ampliació dels drets de participació que reconeix i garanteix 
l’ajuntament, es passa de 4 drets que recollia el Títol IV de l’antic ROM a 14 drets en 
el nou Reglament. Per exemple, el dret d’iniciativa ciutadana, el dret de proposta, la 
possibilitat d’impulsar consultes populars i referèndums, el foment de les 
associacions, l’ús d’infraestructures municipals per part de les entitats, etc.  
 
 L’aprovació d’un Reglament específic de Participació és també un pas 
endavant en la projecció i la visibilitat dels drets de la ciutadania en aquest àmbit, es 
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crea el Consell de Ciutat, màxim òrgan de participació de la ciutat, integrat pels grups 
municipals i representants dels Consells Sectorials i Territorials, organitzacions 
socials, empresarials i professionals, persones d’especial rellevància i ciutadans 
escollits de forma aleatòria. Es crea -aquest ja està en marxa- el Consell d’Infants 
com a espai estable de participació de nens i nenes. Es converteix els Consells de 
districte en Consells de Barri, per afavorir la participació de les entitats i els ciutadans, 
la creació de dos nous Consells al centre i l’obertura a totes les entitats de cada barri. 
Es reformen els Consells Sectorials amb la incorporació de ciutadans associats als 
consells i persones d’especial rellevància i representació de cada àmbit. Es facilita la 
participació de ciutadans i entitats als Plens municipals, el torn de precs i preguntes 
del públic es modifica i passa a fer-se abans, podent-se fer per escrit o oralment, i 
tenim l’obligació els regidors que aquelles que han estat presentades per escrit una 
setmana abans de contestar-les en el mateix Ple i aquelles que són fetes oralment es 
podran contestar en el Ple següent. Es creen les audiències públiques per informar 
sobre activitats i projectes de ciutat, i es crea l’Audiència Pública d’Infants que 
aplegarà al Consell d’Infants i els membres del Ple.  
 
 Aquests són els trets més rellevants tant del ROM com del Reglament de 
Participació Ciutadana. Creiem, tenim el convenciment, que el que avui aprovarem 
farà que aquest ajuntament sigui més àgil, més eficaç, més transparent i al servei 
dels ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat i que també en això siguem un exemple a 
seguir. 
 
 Permetin-me destacar finalment que el segon i el tercer acord dels dos acords 
que sotmetem a l’aprovació d’aquest Ple, disposa de 60 dies d’exposició pública, i 
que demà trametre’m de forma immediata i en suport digital els presents documents a 
totes les associacions i entitats per facilitar la seva participació, perquè puguin fer 
aportacions i esmenes que millorin -si és que es pot millorar més, i permetin-me la 
immodèstia- aquest Reglament Orgànic Municipal i el Reglament de Participació 
Ciutadana. Finalment vull agrair la feina que han fet tots els membres de la Comissió 
que formen o han format part d’aquest Ple, el Sr. Menéndez, el Sr. Pomar, la Sra. 
Subirà i els actuals, Sra. Rodríguez, Sr. Grangé, Sr. Boix i el Sr. Gausa. Agrair la 
feina feta pels ciutadans en el procés participatiu, als partits polítics per les esmenes 
que varen treballar i que han millorat els documents que avui sotmetem a aprovació 
d’aquest Ple. Agrair la feina i la professionalitat del tècnic de Participació, el Sr. Albert 
Mallol, el Reglament que avui aprovem li deu molt a ell, a la seva feina i a les seves 
aportacions. 
 
 Finalment, com no podia ser d’una altra manera, agrair al Secretari General la 
seva paciència, les seves aportacions, el seu criteri jurídic sempre acurat, la feina feta 
que ens ha dut als documents que avui sotmetem a la seva aprovació. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Semblava que no 
arribaria mai però al final totes les coses arriben, i això Esquerra Republicana ho 
tenim sempre molt present. Ha estat un procés llarg, que un servidor com a 
portantveus ha heretat, i el que més em va sorprendre va ser que en el punt on jo 
me’l vaig trobar, s’anava avançant i estava absolutament consensuat, era una obra de 
tots, allà jo hi tenia una dificultat afegida perquè les aportacions de cada grup polític 
estaven en colors i algú no ho sap potser, però jo sóc daltònic, i em costava moltíssim 
distingir quines eren les aportacions dels verds i quines les dels vermells, a Esquerra 
ens va tocar el lila. La nostra acció dins la Comissió va ser bàsicament procurar que 
aquesta fos una administració sobretot més propera i transparent per dignificar la 
tasca de l’oposició política i, sobretot, també, per consolidar el català com la llengua 
vehicular de l’ajuntament, per no repetir les virtuts que té aquest ROM i que ha 
esmentat molt bé el Sr. Recasens, sí que n’hi ha algunes que nosaltres sí que 
voldríem destacar, a la ja existent de poder presentar iniciatives ciutadanes al Ple 
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amb suport de 500 signatures, s’hi ha afegit la possibilitat d’impulsar consultes 
populars -aquestes sí, vinculants- amb 1000 signatures. Després també a partir que 
aquest ROM entri en vigència no veure les cansades cares dels nostres conciutadans 
que esperen hores per tal de poder intervenir en aquest Ple municipal, es faran abans 
i nosaltres creiem que això és una mínima consideració cap a la ciutadania. Tot i així 
per a nosaltres el més destacat de llarg d’aquest ROM que aprovem és en el seu 
apartat de participació i és en el canvi Copernicà que tindran els Consells de Districte 
que a partir d’ara es començaran a anomenar Consells de Barri. L’experiència, i torno 
a personalitzar, encara que sigui lleig, d’aquest portantveu a l’anar als primers 
Consells de Districte va ser que allò, d’aquella manera, no podia continuar; uns 
Consells de Districte que en general són poc motivadors, en que hi ha poquíssima 
assistència de públic, en general, i que allò que hauria de ser una interelació i una 
dinàmica entre el qui te la responsabilitat de gestionar i els veïns que van allà no pas 
a fer grans temes, grans mocions, a parlar de res que no sigui el seu barri, doncs 
resulta que els veïns s’havien d’esperar també al final i que tant sols podien tenir un 
cop la paraula, a Precs i Preguntes. En canvi associacions veïnals no sempre molt 
majoritàries, a vegades enfrontades entre elles i partits polítics també, que alguns 
vaig veure i potser tothom també ha pecat d’això, no es pot dir mai, també anaven 
allà a fer un succedani del Ple, total que entre discursos i a vegades picabaralles els 
veïns s’havien d’esperar i els veïns veien que els problemes realment del barri 
trigaven molt a parlar-ne i que ells també no tenien ocasió de parlar-ne. Això es va 
posar a sobre la taula i per part nostra creiem que la solució a la que s’ha arribat és 
bona, bona per la participació, bona pels veïns perquè se sentin realment implicats i 
que se sentin que realment quan vagin a un Consell de Barri ells són els 
protagonistes, i al davant tindran al responsable i aquest senyor, o senyora, o 
senyoreta, haurà de respondre a les preguntes, a les interpel·lacions que puguin fer 
els veïns, les associacions o els partits polítics que també estiguin allà representats. 
És una qüestió de democràcia directa, a l’estil anglès, el que fan els diputats anglesos 
que tenen la seva oficina de districte, van allà, i escolten i es reuneixen amb els seus 
electors, doncs aquí es farà igual amb els nostres conciutadans dels districtes, però 
és que a més el bo també d’aquesta proposta innovadora, és que es podrà i 
s’ampliaran aquests Consells de Barri a dos més en el centre i la flexibilitat de la 
norma permetrà que en un futur el dia que s’ompli Can Mates, Volpelleres, etc., si és 
necessari hi ha les eines necessàries per tal que també puguin tenir el seu Consell de 
Barri i el seu responsable. 
 
 Per tant, per part nostra hem renunciat al que calia renunciar, la resta de grups 
també han renunciat al que havien de renunciar. Crec que s’ha fet un document jo 
diria i encara que el terme sigui cursi, molt honorable, i per tant nosaltres donem el 
nostre suport en aquest cas molt entusiasta. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Realment fa molt 
de temps que vam començar a elaborar aquest nou Reglament Orgànic Municipal i el 
Reglament de Participació Ciutadana, de fet dels que vam començar aquesta 
aventura només en quedem dos, el Sr. Recasens i jo mateix, bé i la Sra. Rodríguez 
que avui no hi és, com no ha estat en la majoria de sessions del ROM i també crec 
que és de justícia dir qui penca i qui no penca, i n’hi ha que tenen moltes penques, en 
tot cas jo volia dir en la meva intervenció que en primer lloc vull agrair la feina que 
han fet el Secretari de l’Ajuntament, el Sr. Rigau, i el Sr. Mallol en tot aquest trajecte i 
fer algunes valoracions sobre els dos documents, el ROM pot semblar un document 
intern però no és així, és un instrument del que es dota a l’Ajuntament per ordenar el 
joc democràtic més enllà del que marca la llei, per tant és un instrument que ha de 
donar més joc a la incidència política en la ciutat i a un millor control de l’acció de 
govern, i és també un instrument que ha de facilitar el seguiment de la ciutadania dels 
plens i al mateix temps facilitar la connexió entre els representants i els representats 
fent més humans els temps de les decisions. Jo vull posar de relleu que quan vam 
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començar a redactar aquest ROM el govern de Sant Cugat era tripartit i ara l’acabem 
amb un govern de majoria absoluta de Convergència i Unió, això no facilitava un 
acord unànime i feia difícil d’entrada que aquest Reglament Orgànic Municipal 
millorés les regles del joc, però hem de dir que la voluntat de buscar un acord ampli 
ha fet que el partit majoritari sigui flexible a les nostres demandes -que han estat 
moltes- i que avui aquest Reglament, com no pot ser d’una altra manera, ens faci a 
tots els grups municipals estar còmodes, tot i que hi ha algú, hi ha algun grup, hi ha 
alguns temes, que no s’hagi aconseguit incorporar i això trenqui aquest acord per 
unanimitat. 
 
 Pel que fa al Reglament Orgànic Municipal vull posar en valor aquells punts 
que milloren substancialment el Reglament actual i que compten amb el nostre segell 
també. El primer, una aposta clara per l’ús del català, com deia abans el regidor 
d’ERC; la participació institucional de l’Entitat Municipal Descentralitzada en les 
sessions plenàries; les condicions dels grups per poder fer la seva feina i també la 
dels regidors i regidores; la Junta de Portaveus guanya una rellevància que no tenia 
fins ara com a un fòrum de la diversitat política del Consistori i a partir d’ara jugarà un 
paper important el fet que les sessions siguin una setmana abans del Ple no és 
menor doncs el coneixement dels temes amb més temps facilita el debat i la reflexió i 
millora els resultats de la nostra actuació; les Comissions Informatives també milloren 
especialment, tractaran a més a més dels punts del Ple els que s’aprovin a la Junta 
de Govern que tinguin especial rellevància i es faran dues setmanes abans del Ple, 
ara ja passa en algun cas, després d’haver-ho demanat i en l’anterior mandat ho vam 
aconseguir però ara queda d’alguna forma institucionalitzat; la celebració de dos 
Plens extraordinaris per debatre l’estat de la ciutat també creiem que és una bona 
pràctica que comportarà un debat polític sobre el funcionament de la ciutat de forma 
reglamentada; i és important també saber que els punts que van al Ple hauran d’estar 
a partir d’ara completats tots els expedients 10 dies abans, fins ara els expedients, 
fins divendres abans del Ple a vegades els hi faltava documentació, cosa que dificulta 
de forma important la nostra actuació; també s’ha aconseguit el compromís que les 
preguntes que es fan en el Ple si són presentades 48 hores abans per escrit han de 
ser respostes en la sessió plenària; s’incorpora els temps en les intervencions, cosa 
que tothom agrairà; també es limita l’ús de les mocions alternatives que havien arribat 
a fer un ús filibuster d’aquest mitjà; ha de millorar l’accés dels grups de l’oposició als 
mitjans de comunicació públics però també aquells privats a on tenim concertat un 
espai; millora la publicitat i l’accés als Decrets d’Alcaldia i també dels Organismes 
Municipals. 
 
 Pel que fa al Reglament de Participació Ciutadana en primer lloc valorar 
positivament que el tinguem com a tal, més enllà d’algunes opcions que ja recollia el 
Reglament Orgànic actual, aquest fet millora també la qualitat democràtica de la 
nostra ciutat i ha d’ajudar-nos a tots plegats a lluitar contra el distanciament i la mal 
anomenada classe política. Com diu el mateix Reglament aquest ha d’ajudar a que la 
participació en els assumptes col·lectius sigui una pràctica que impregni totes les 
acciones en les preses de decisions de dins del consistori i d’aquest cap a fora, però 
també dóna eines perquè des de fora el Consistori es pugui incidir i fins i tot 
condicionar l’acció de govern i del Ple. Quins punts m’agrada posar de relleu?, doncs 
la millora de la informació de la ciutadania amb compromisos temporals i el dret a fer 
peticions, suggeriments, i també la millora a la resposta de les queixes de la 
ciutadania; s’institucionalitza el dret a audiència i a la iniciativa ciutadana; s’ha de 
millorar amb aquest Reglament la intervenció del públic en els Plens, a partir d’ara es 
farà abans de la sessió, per facilitar així la seva presència; s’incorpora en aquest 
Reglament el dret a consultar la ciutadania; el compromís de fer un Pla específic de 
foment i millora de l’associacionisme de Sant Cugat; caldrà concretar quin suport 
dóna l’Ajuntament a la publicitat de les entitats de la ciutat, qüestió eternament 
reivindicada; s’incorpora la figura de l’audiència pública com a instrument de dació de 
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compte de l’acció de govern directa a la ciutadania; per a mi, per a nosaltres, és 
interessant també la incorporació de les noves generacions, després ho tractarem, 
dels nens i nenes de la ciutat en la presa de decisions que els hi afecta, amb 
l’aprovació del Consell dels Infants; hi ha el compromís de crear el centre de recursos 
a les entitats; el Consell de Ciutat n’ha parlat abans el Sr. Recasens; es reforcen per 
la seva pervivència en el Reglament els Consells Sectorials com a òrgans de 
participació en àmbits concrets, crec que és una bona notícia també i es recull les 
millors pràctiques dels que ja de fet funcionen a la nostra ciutat, com és el de Cultura; 
i per acabar i pel que fa a la participació territorial amb la proposta que avui aprovem 
segurament ningú estarà del tot satisfet, no ens enganyem però, la sensació de 
frustració ve en tot cas més donada per la mala praxi actual que no pas per la seva 
estructura de funcionament, en tot cas la proposta que fem per a nosaltres millora 
substancialment l’actual doncs situa a tots els barris de la ciutat en la mateixa situació 
d’igualtat en la seva participació en els afers de la ciutat, i es guanya diversitat en la 
representació del barri perquè va més enllà de les associacions de veïns, el que 
nosaltres volíem és que tots els barris tinguessin l’oportunitat de participar en els 
afers que els afecten directament i ho hem aconseguit, no hi serem representats els 
grups municipals com a tal però per a nosaltres això no és suficient per no donar el 
nostre vist i plau, i ens podem preguntar, tot això funcionarà? 
 
 Els reglaments, com les lleis, no ho són tot, cal una voluntat explícita de qui 
governa perquè la participació sigui real i realment aquest valor s’incorpori en 
l’actuació pública, les bases, els instruments estan posats ara, ara falta que qui 
governa no falli. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres 
serem la nota discordant, com ho hem estat abans, ens abstindrem. Pensem que un 
Reglament Orgànic Municipal hauria de servir com una norma bàsica de 
funcionament per aconseguir el màxim de consens, i avui no serà així perquè 
nosaltres ens abstindrem. Nosaltres pensem que s’altera un equilibri important en la 
ciutat que és la presència del consistori, dels grups municipals, en els consells de 
districte. Negar als consells de districte la condició que tenen, d’òrgan consistorial, 
pensem que és motiu suficient per no donar-li el nostre suport, i per fonamentar la 
nostra abstenció i la presentació d’al·legacions en el termini d’exposició pública. 
 
 Quan vam encarar la negociació sobre el nou ROM el meu grup va assenyalar 
una sèrie d’objectius estratègics. Entre el primer hi havia el nou ROM que havia de 
servir per posar al dia l’organització territorial de la ciutat en barris. Quan vam iniciar 
el debat -d’això fa set anys- la ciutat no arribava als 60.000 habitants, avui en té 
80.000, però és que la divisió en districtes és la mateixa que quan la ciutat en tenia 
20.000. Sembla doncs de tota lògica incidir en aquest tema si el que volem és una 
ciutat impregnada del valor de la proximitat i una ciutat amb una vida comunitària 
viva.  
 
 Al llarg de la discussió el meu grup va posar sobre la taula, com ho havia fet 
des de la campanya de 1999, i qui vulgui que miri l’hemeroteca dels programes 
electorals de cadascú que ho faci, que la ciutat necessitava dividir la ciutat en dos 
districtes, el centre de la ciutat en dos districtes. La lògica i el sentit comú en són 
claus per  explicar la proposta. Si en el centre hi resideix més del 70% de la població 
per què els veïns i veïnes d’aquesta zona tenen menys mecanismes i instruments de 
participació a l’abast que la resta? Estem satisfets d’haver aconseguit entre tots en el 
nou ROM un nou districte per al centre però pensem i valorem que la reforma hauria 
d’haver estat, i serà segurament, més profunda. 
 
 Entrem però en el tema més substancial que fonamenta la nostra abstenció en 
aquesta aprovació inicial. No estem d’acord i rebutgem el fet de que els grups polítics 
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deixin de tenir presència en els Consells de Districte per vàries raons que tracto 
d’explicar de manera ordenada.  
 
 Primer, perquè el Consell de Districte és un òrgan que en la majoria de ciutats i 
de ROMs té la condició d’òrgan del consistori i no d’una reunió de l’equip de govern 
amb els veïns. 
 
 Segon, perquè en aquesta ciutat els reptes i desafiaments estan sobretot 
també en els districtes. És aquí on la idea d’equilibri i de cohesió estan en joc, i avui 
mateix hem tingut exemples sobre la Floresta, les Planes, Can Borrull, o la 
urbanització i els equipaments de Mira-sol. I nosaltres volem poder oferir als veïns i 
veïnes, perquè en tenim dret, la nostra visió de les coses, i aquesta sovint -massa 
sovint- no és la mateixa que la de l’equip de govern. 
 
 Tercer, perquè no acceptem la idea de despolititzar els districtes fet sobre la 
base de la no presència dels grups d’oposició i sí en canvi la de l’equip de govern. 
Política en fem tots i nosaltres no podem acceptar de cap manera responsabilitzar-
nos de desprestigiar la política. Si algú confon política amb politiqueig, o no sap estar 
en una representació institucional, o no sap estar tant en el govern com en l’oposició. 
 
 Quart, perquè pensem que canvis com aquests que afecten a l’equilibri de la 
representació haurien de fer-se des de la generositat amb la minoria en un context de 
majoria absoluta i no de restriccions o limitacions com es fa.   
 
 Ens abstindrem també per una altra cosa en la qual no entraré perquè ja n’hi 
ha hagut suficient amb el debat de transparència, com és el tema dels mitjans de 
comunicació i l’apartat dedicat a la comunicació amb els ciutadans, crec que ha estat 
suficientment explicat, és tard i està suficientment detallat. 
 
 Avui aquí es resumeixen set anys de feina, 26 reunions en total, el que ens 
dona 3,7 reunions per any o sobre un total de 2.555 dies 27 dies productius. 
Certament una feina no intensa Sr. Recasens, en set anys es podien haver fet com a 
mínim set ROMS però en fi el ritme el posava vostè i ja sap què li diria i li diré, sobre 
el tema del ritme no calen qualificatius, tots tenim en el cap el qualificatiu que estic a 
punt de dir però no li diré. 
 
 Avui es resumeixen com deia set anys de ROM i vull defensar el rigor i les 
bones aportacions per al debat que han fet el Sr. Recasens, el Sr. Boix , el Sr. 
Grangé i l’ajuda del Sr. Rigau i el Sr. Mallol, i no m’he descuidat a ningú. Crec que 
s’ha produït un bon nivell de reflexió si s’ha millorat el text en aspectes importants que 
no vull passar per alt com no han fet tampoc la resta de portaveus, en la millora en la 
garantia del dret d’informació a l’oposició, en agilitzar el drets del desenvolupament 
dels plens o en l’eficàcia del treball en les comissions informatives, una revisió dels 
Consells de Participació Sectorials incorporant per exemple la presència de ciutadans 
no associats o usuaris de serveis i moltes d’altres coses que ara no tinc temps 
d’estendre’m. 
 
 Per finalitzar anunciem la nostra abstenció principalment com he tractat de 
deixar clar per la poca profunditat i trencament de l’equilibri institucional en el tema 
dels Consells de Districte. Nosaltres abstenint-nos podem presentar al·legacions i així 
ho farem. Esperem de vostès generositat per reconsiderar la proposta. Deia en el 
discurs del Ple d’investidura que aquest és un mandat per deixar clars també models 
de ciutat, vostès el seu i nosaltres el nostre, i així ho fem avui. Això no nega mai la 
capacitat d’entesa i d’acord com en molts episodis que hem estat capaços de fer. 
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 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, SR. RECASENS: És evident que 
ha estat un procés extraordinàriament llarg, massa llarg, i assumeixo la major part de 
la responsabilitat, ja he dit abans que hi ha hagut els fets que hi ha hagut, no trauré 
les vegades que s’han anul·lat reunions per part dels membres que formaven part de 
la Comissió, no ho faré, no entraré en aquest joc, però hi ha afirmacions que em 
saben greu Sr. Gausa, li dic sincerament, em saben greu i vostè ho sap, perquè un 
dels objectius que teníem i jo crec que és un dels motius del retard, probablement, 
era el consens, i a mi em va saber greu quan vostè va dir que el seu grup no donarien 
suport, no votarien afirmativament aquest Reglament Orgànic Municipal i el 
Reglament de Participació Ciutadana, per dos articles, dos articles d’un total de 46 en 
el Reglament de Participació Ciutadana, més 5 addicionals i una transitòria, i de 42 en 
el ROM i 2 transitòries. Que n’hi hagi dues que no les hagin votat a favor o que no hi 
estiguin d’acord i que això vulgui dir no donar suport a aquest document, a mi ja em 
sap greu, em sap greu l’afirmació que ha fet de que no hi ha hagut generositat, això 
vostè sap que no és veritat, que les cessions per part del Govern municipal han estat 
totes les que han calgut per buscar el consens, que en molts casos hem cedit en 
coses que vostès saben i sap tothom que no eren les que nosaltres pensàvem tirar 
endavant, nosaltres no estàvem d’acord en un principi en crear dos barris al centre, i 
això ho saben tots, i aquí vam cedir, i en moltes i moltes altres coses que des d’una 
òptica de govern algú pot pensar però què estan fent aquesta gent, doncs aquesta 
gent el que han fet ha estat fer un Reglament Orgànic Municipal i un Reglament de 
Participació Ciutadana del que ens en sentim orgullosos perquè ens en sentim 
orgullosos garantint els drets de tots els regidors i sobretot el de l’oposició i ho he dit 
abans, i perquè ens en sentim orgullosos d’haver creat un Consell de Ciutat, d’haver 
donat sortida a les audiències públiques, d’haver creat els Consells d’Infants, etc., 
etc., etc., de tots aquells elements de participació que hem anomenat tots i que 
vostès, per dos articles, dos, no fossin capaços de cedir, allà cada qual amb la seva 
consciència. Nosaltres teníem molt clar que amb el tema dels Consells de Districte 
s’havia de sacsejar alguna cosa, havíem de fer alguna cosa perquè els ciutadans i 
ciutadanes que han de ser els protagonistes dels Consells de Barri se’ls sentin seus i 
evidentment hem creat a banda fòrums en que sí que estan representants tots els 
grups de l’oposició, que també en alguns casos la nostra proposta inicial no hi eren 
els grups de l’oposició, com no hi són en altres municipis en els Consells de Ciutat o 
en les audiències públiques, i nosaltres vam cedir, amb ànim de buscar el major nivell 
de participació dels grups de l’oposició i sobretot de buscar el consens, que després 
em digui que no hi ha hagut generositat per part del govern em sap greu perquè jo sé 
que vostè sap que això no és cert. 
 
 Jo no li demanaria, o sí, que reconsiderin el sentit del seu vot, sé que no ho 
faran, però malgrat tot jo els hi demano que reconsiderin el seu vot, hem treballat molt 
pel consens, hem cedit molt tots, i jo crec que tant el Reglament Orgànic Municipal 
com el Reglament de Participació Ciutadana es mereixen ser aprovats per unanimitat 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sr. 
Recasens, la petició que em fa vostè li faig jo també a vostè, jo li presentaré 
exactament aquestes al·legacions en el tràmit d’exposició pública i el que li he dit jo a 
vostè és que sigui generós atès la situació que vostè té en aquest moment. Nosaltres 
estem trencant un equilibri en aquest moment, és la presència d’uns Consells de 
Districte, un òrgan necessari que ens ha d’explicar les diferents visions que hi ha en 
el Consistori, per a nosaltres aquesta era, i li he dit sempre des del primer moment de 
la negociació, un tema estratègic, i li he plantejat, no l’he enganyat en cap moment, 
des del primer dia que vam començar aquesta negociació; vostè va agafar -sento 
revelar estratègies internes de la Comissió- l’estratègia del salami i es va dedicar a 
tallar tots els articles del ROM i arribar al final amb l’última cosa, per aquesta raó, 
però jo no el vaig enganyar sobre aquest tema o hi havia un acord global i no hi havia 
canvis en la representació municipal o no seria possible el consens, jo no l’he 
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enganyat, i per tant és vostè el qui no l’ha volgut, amb dos mesos que això ha estat 
sobre la taula aturat ni tan sols hi ha hagut una trucada per part de vostè per acostar 
posicions. En definitiva, nosaltres el que farem és que pensem que ho hem de fer per 
responsabilitat, li presentarem aquesta al·legació: que els grups polítics tinguin 
representació en els Consells de Districte i allà vostès si no ho accepten.  
 
 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, SR. RECASENS: Miri, només hi ha 
una diferència, nosaltres -i quan dic nosaltres vull dir gairebé tots- hem cedit i vostès 
no han volgut cedir en res. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En tot cas 
dir que nosaltres no hem cedit en res, si vol podem demostrar-ho perfectament, hem 
presentat moltes més esmenes que vostès, moltes més, i vostès n’han acceptat 
moltes més que nosaltres i nosaltres hem treballat conjuntament amb vostès per fer el 
millor ROM possible. 
 

TORN DE VOTACIÓ ROM 
 

Vots a favor:      19 (CiU, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:    0 
Abstencions:        4 (PSC) 
 

TORN DE VOTACIÓ RPC 
 
Vots a favor:      19 (CiU, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:    0 
Abstencions:        4 (PSC) 
 
TERRITORI 
 
 11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL I 
TRANSCRIPCIÓ A ESCALA 1/1000 DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ I  
PLANEJAMENT VIGENT A L’ÀMBIT DE LA CARRETERA DE LES ROQUETES 
ENTRE EL CARRER VÍCTOR HUGO I L’AVINGUDA VIA AUGUSTA. (EXPEDIENT 
NÚM. 83002/10). 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst en l'article 47.2.ll), de la 
Llei 57/2003, 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) modificat per la Llei 2/2007, de 16 d’octubre, 
de mesures urgents en matèria urbanística, en relació a l’art. 83, del Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, el projecte de Modificació puntual i Transcripció a escala 
1/1000 del Pla General Metropolità i planejament vigent a l’àmbit de la Carretera de 
les Roquetes entre el carrer Víctor Hugo i l’Avinguda Via Augusta, en els mateixos 
termes de la documentació tècnica elaborada per part de l’arquitecte adscrit al Servei 
de Planejament i Gestió Urbanística de l’Àmbit de Territori. 
 
 2n.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini D’UN MES, a 
partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial 
de la Província, en un diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes 
municipal i mitjans telemàtics de la forma legalment prevista. 
 
 3r.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent, que 
s’haurà d’evacuar en el termini reglamentari, d’acord amb allò que preveu l’art. 83.5) 
del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
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 4t.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament 
sempre que superats els terminis assenyalats en el punt segon anterior no s’hagi 
presentat cap al·legació ni reclamació davant el projecte de Modificació puntual i 
Transcripció a escala 1/1000 del Pla General Metropolità i planejament vigent a 
l’àmbit de la Carretera de les Roquetes entre el carrer Víctor Hugo i l’Avinguda Via 
Augusta i REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
als efectes de llur aprovació definitiva, segons allò que preveu l’article 78.5) del 
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 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, per tal d’interessar la seva conformitat a l’esmentada Modificació 
puntual i Transcripció a escala 1/1000 del Pla General Metropolità i planejament 
vigent a l’àmbit de la Carretera de les Roquetes entre el carrer Víctor Hugo i 
l’Avinguda Via Augusta, als efectes de llur aprovació definitiva així com ordenar la 
publicació de l’acord d’aprovació definitiva als efectes de la seva executivitat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Aquest és un tema 
molt menor, concretament és l’adaptació del planejament a la realitat i per tant 
reconèixer la realitat existent a la Carretera de Roquetes tal com aquesta avinguda ha 
quedat executada un cop fetes les diferents obres d’urbanització. Proposaríem 
l’aprovació inicial, sotmetríem a informació pública per termini d’un mes i 
posteriorment es procediria a l’aprovació provisional. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 21 
membres electius presents, trobant-se absents en el moment de la votació els 
regidors Srs. Boix i Grangé). 
 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS NÚMS. 12 i 13 
 
 12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL 
D’ORDENACIÓ I CONCRECIÓ D’ÚS DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA VIARÓ 
SECTOR EST. (EXPEDIENT NÚM. 82004/10). 
 
 1r.- SOL·LICITAR a l’òrgan ambiental de la Generalitat de Catalunya la 
declaració de no subjecció d’aquest Pla Especial al procés de decisió prèvia, i en 
conseqüència, al procés d’avaluació ambiental, d’acord amb el que determina l’art. 
8.2) de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, i 
procedir a la tramitació d’acord amb la qualificació de l’òrgan ambiental. 
 
 2n.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’article 67.1.a) i 
art. 52.2) en relació a l’art. 47.4) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’art. 93.7) del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, del seu Reglament, i sempre que resulti procedent aquesta 
en base a la situació descrita en el punt primer anterior, el projecte de Pla Especial 
d’ordenació i concreció d’ús de l’equipament de l’Escola Viaró sector Est, redactat per 
part del Sr. Alberto Alvarez arquitecte, i que incorpora l’estudi de mobilitat generada 
d’acord amb el que determina l’art. 3.1.c) del Decret 344/2006, de 19 de novembre, 
pel qual es regulen els estudis d’avaluació de mobilitat generada, amb les 
determinacions que es desprenen dels informes tècnics i jurídics elaborats a l’efecte, 
essent necessari un ajust de les alineacions del vial de la Carretera de Roquetes, en 
el tram comprés entre el carrer Víctor Hugo i l’Avinguda Via Augusta a la realitat 
executada, així com pel que fa al límit nord s’ha detectat un desajust entre els vials 
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executats a l’Avinguda Via Augusta i la reserva prevista pel planejament, per la qual 
cosa serà necessària la tramitació de les figures de planejament adients per adaptar 
el mateix a la realitat executada. 
 
 3r.- SOTMETRE l'expedient a informació pública pel termini que en resulti, de 
conformitat al règim jurídic d’aplicació i en base a la qualificació de l’òrgan ambiental, 
mitjançant edictes a inserir en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari de major 
circulació, premsa local, tauler d’edictes i mitjans telemàtics de la forma legalment 
prevista. 
 
 4t.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent, que 
s'haurà d'evacuar en el termini reglamentari d'acord amb allò que preveu l'article 83.5) 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, així com a l’Àmbit de Gestió Municipal de 
Mobilitat. 
 
 5è.- SOL·LICITAR informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i de l’Autoritat del 
Transport Metropolità. 
 
 6è.- NOTIFICAR el present acord al promotor de l’esmentada figura de 
planejament derivat. 
 
 13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL 
D’ORDENACIÓ I CONCRECIÓ D’ÚS DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA VIARÓ 
SECTOR OEST. (EXPEDIENT NÚM. 82005/10). 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’article 67.2) del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, modificat per l’art. 48.3) de la Llei 26/2009, 
de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació 
a l’art. 93.7) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, del seu Reglament, el projecte de 
Pla Especial d’ordenació i concreció d’ús de l’equipament de l’Escola Viaró sector 
Oest, redactat per part del Sr. Alberto Alvarez arquitecte, i que incorpora l’estudi de 
mobilitat generada d’acord amb el que determina l’art. 3.1.c) del Decret 344/2006, de 
19 de novembre, pel qual es regulen els estudis d’avaluació de mobilitat generada, 
amb les determinacions que es desprenen dels informes tècnics i jurídics elaborats a 
l’efecte, essent necessari un ajust de les alineacions del vial de la Carretera de 
Roquetes, en el tram comprés entre el carrer Víctor Hugo i l’Avinguda Via Augusta a 
la realitat executada, així com pel que fa al límit nord s’ha detectat un desajust entre 
els vials executats a l’Avinguda Via Augusta i la reserva prevista pel planejament, per 
la qual cosa serà necessària la tramitació de les figures de planejament adients per 
adaptar el mateix a la realitat executada. 
 
 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. 
 
 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 a l’Àmbit de Gestió Municipal de 
Mobilitat. 
 
 4t.- SOL·LICITAR informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i de l’Autoritat del 
Transport Metropolità. 
 
 5è.- NOTIFICAR el present acord al promotor de l’esmentada figura de 
planejament derivat. 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.06.10                    pàg. 63 

 
ESBORRANY ACTA 

 
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS PUNTS 12 i 13 

 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Estem parlant d’una 
única finca, una finca d’equipament a l’Escola Viaró però que és objecte de dos 
planejaments especials, és objecte de dos Plans especials atès que el règim jurídic 
del sòl és diferent en una part de la finca que en una altra part de la finca, per tant en 
una part, concretament en el sector Est, ens trobem davant d’un sòl urbà consolidat 
on s’aprovaria o es proposa l’aprovació d’un ús docent i usos associats al que és l’ús 
docent. Concretament en aquest cas aprovaríem en el Pla Especial d’usos un 
coeficient del 0,8% d’edificabilitat, en l’altre sector on estem parlant d’un sòl 
urbanitzable no delimitat estaríem parlant concretament també de fixar-hi un ús 
docent, també assignar usos assimilats o complementaris del docent i concretament 
en aquest cas dotaríem del 0,25% d’edificabilitat. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres 
simplement volem assenyalar que estem parlant de que la proposta que fa el Viaró és 
desenvolupar en 20 anys un màxim aproximat de 40.000 m2 de sostre i posar-hi en 
aquesta zona una capacitat màxima per donar servei a 3.500 persones, això és al 
que s’han compromès en els documents que hem pogut analitzar. Nosaltres en 
aquesta operació si la unim a la del Parc de l’Esport de Catalunya que recentment 
vam aprovar, crec que a ningú se li escapa que estem posant una forta pressió en 
aquest indret del municipi i per tant a l’igual que vam fer en el Parc de l’Esport de 
Catalunya de condicionar llicències a l’efectiva entrada de determinades mesures de 
mobilitat proposaríem exactament el mateix, que tinguéssim un control i un seguiment 
de les mesures de mobilitat per tal que l’atorgament de llicències es condicionés a 
això. En aquest sentit no cal oblidar que l’escola té una important afluència d’alumnes 
d’altres municipis i per tant ens sembla important que hi hagi un control i un 
seguiment dels temes de mobilitat perquè en aquesta zona s’hi està posant una forta 
pressió en l’àmbit de la mobilitat. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Tindrem en compte el 
suggeriment. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 12 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 21 
membres electius presents, trobant-se absents en el moment de la votació els 
regidors Srs. Boix i Grangé). 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 13 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 21 
membres electius presents, trobant-se absents en el moment de la votació els 
regidors Srs. Boix i Grangé). 
 
 14.- PROPOSTA DE CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL EN LA 
TRANSCRIPCIÓ A ESCALA 1/2000 DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ AL 
PASSATGE DE LA NOGUERA DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DE VALLDOREIX. 
(EXPEDIENT NÚM. 83012/09). 
 
 1r.- INSTAR de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, a l’empara 
del que determina l’art. 105.2) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i art. 
117 en relació a l’art. 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, rectificació d’errada material detectada en la 
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Transcripció a escala 1/2000 del Pla General Metropolità al passatge de La Noguera 
de l’àmbit territorial de Valldoreix, tenint en compte que consta informe favorable de la 
Presidenta de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix de data 17 de 
novembre de 2009, en els mateixos termes de la documentació tècnica elaborada pel 
Servei de Planejament i Gestió Urbanística de l’Àmbit de Territori de la que es 
desprèn la necessitat de reconèixer el vial preexistent abans de l’aprovació definitiva 
del Pla General Metropolità en data 14 de juliol de 1976. 
 
 2n.- REMETRE aquesta correcció d’errada a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Barcelona, als efectes que procedeixi a esmenar el projecte de 
Transcripció a escala 1/2000 del PGM al Passatge de la Noguera de l’àmbit territorial 
de Valldoreix, en els mateixos termes de la documentació elaborada a l’efecte i 
publicar-la de la forma legalment determinada. 
 
 3r.- NOTIFICAR el present acord al Sr. Xavier Bonet Estany i a l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix, als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Aquest és també un 
tema molt menor o molt puntual, efectivament es constata una errada material en la 
transcripció de l’àmbit territorial de Valldoreix i aquesta errada genera una afectació 
important en una finca mentre que no reconeix la realitat d’un passatge i per tant un 
vial existent. Es pretén amb aquesta proposta instar a la correcció d’aquesta errada 
material que queda claríssima sobre el paper i davant els plànols als quals han tingut 
accés tots els grups representats al Consistori. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 21 
membres electius presents, trobant-se absents en el moment de la votació els 
regidors Srs. Boix i Grangé). 
 
 15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL PER A 
LA DETERMINACIÓ DE LA PROFUNDITAT DE LA FRANJA D’INEDIFICABILITAT 
DEL FERROCARRIL A L’ILLA DELIMITADA PEL PASSEIG VALLDOREIX I LA 
LÍNIA DELS FGC ENTRE EL PASSEIG CAN BROU I EL CARRER BEETHOVEN. 
(EXPEDIENT NÚM. 82007/08). 
 
 1r.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades per part del Sr. Ramon Calvera 
Sagué, en la seva condició de President de la Comunitat de Propietaris del passeig 
Valldoreix núm. 89, les quals es desestimen en els següents termes: 
 
Contingut: 
 
 L’al·legant, tot i fer una valoració positiva del Pla, considera que l’afectació 

perjudica greument els interessos dels propietaris de l’immoble, davant l’eventual 
venda de l’habitatge o constitució d’hipoteca per reduir el valor de mercat. 

 
 La línea d’afectació de domini públic de 5 m recau en part de la piscina i del jardí 

de la comunitat, i la línia de servitud de 8 m afecta pràcticament la totalitat de la 
piscina i l’esmentat jardí i en l’eventual supòsit de necessitar llicència municipal per 
substituir la piscina o qualsevol altra obra l’Ajuntament podria denegar-la. 

 
 Proposa el desplaçament, en el tram que fos possible i aquest ho és, del traçat per 

les zones no edificades. 
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 Inconcreció del termini temporal de vigència del Pla Especial. 

 
 Sol·licita es tingui per compareguda a l’expedient i se li notifiquin totes les 

resolucions i tràmits de l’expedient. 
 
Valoració: 
 
Per a la determinació de la franja de domini i servituds públiques del ferrocarril és 
d’aplicació la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, en tractar-se d’una Llei sectorial 
que cal tenir en compte en la redacció del planejament i que preval a la normativa 
urbanística del pla general metropolità. 
 
D’acord amb l’art. 14 de l’esmentada Llei 4/2006, de 31 de març, publicada en el BOE 
núm. 111 de 10 de maig, estan prohibides les obres de construcció, reconstrucció o 
ampliació, llevat les que siguin imprescindibles per conservar i mantenir les 
edificacions existents en el moment de l’entrada en vigor de la present Llei, per 
tant no ha d’haver causa obstativa per concedir les corresponents llicències 
municipals per a la realització de les obres esmentades en aquest article sotmeses al 
règim propi de les edificacions fora d’ordenació. 
 
D’acord amb l’art. 92 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, el planejament 
urbanístic, atès que és una disposició administrativa de caràcter general, té vigència 
indefinida i és susceptible de suspensió, modificació i revisió. 
 
 2n.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament en 
els mateixos termes de la nova documentació aprovada pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada en data 21 de setembre de 2009 i REMETRE l’expedient a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona als efectes de llur aprovació definitiva, 
segons allò que preveu l’art. 78 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
 3r.- NOTIFICAR el present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix i a l’al·legant Sr. Ramón Calvera Sagué, en la seva condició de President 
de la Comunitat de Propietaris del passeig Valldoreix, 89. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Aquest punt, com 
l’anterior, cosa que no he comentat, han estat ambdós comentats amb l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix, concretament el que fem en aquesta 
proposta és determinar la profunditat de la franja d’inedificabilitat del Ferrocarril de la 
Generalitat com ja hem anat fent en d’altres sectors de la ciutat, per determinar 
exactament les línies o els gàlibs d’edificació de totes les finques confrontants amb la 
via del tren, i per tant intentar no generar servituds o afectacions en aquests 
habitatges. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 21 
membres electius presents, en haver-se reincorporat  a la sessió el regidor Sr. 
Boix i trobant-se absents en el moment de la votació els regidors Srs. Calderón 
i Grangé). 
 
 16.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PROTOCOL D’INTENCIONS ENTRE 
TABASA I L’AJUNTAMENT, RELATIU A LA CESSIÓ D’ÚS DE TERRENY 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.06.10                    pàg. 66 

 
ESBORRANY ACTA 

MUNICIPAL PER APARCAMENT D’ENLLAÇ A L’ESTACIÓ DELS FGC DE 
VOLPELLERES. (EXPEDIENT NÚM. UA92/10/01). 
 
 1r.- APROVAR en els seus propis termes, contingut i abast, protocol 
d’intencions entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i Tabasa infraestructures i 
serveis de mobilitat, SA en allò relatiu a fixar les bases de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i Tabasa en relació a la implantació de 
l’aparcament d’enllaç a l’estació de FGC de Volpelleres, per als propers sis mesos. 
 
 2n.- REMETRE la concreció del desenvolupament de l’esmentat document de 
protocol d’intencions a la redacció d’un conveni a signar entre les parts, als efectes de 
procedir a la cessió d’ús del terreny on es troba l’aparcament així com a la seva 
contraprestació econòmica per un termini màxim de 50 anys, de conformitat amb allò 
que determina el Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, amb efectes retroactius a la data d’inici de l’activitat de 
conformitat amb allò que preveu l’art. 57.3) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 
que s’haurà de protocolitzar abans del proper 31 de desembre de 2010. 
 
 3r.- DELEGAR en la Junta de Govern Local el desenvolupament dels presents 
acords. 
 
 4t.- NOTIFICAR el present acord al legal representant de Tabasa 
infraestructures i serveis de mobilitat, SA, així com a la Direcció d’Àmbit de Mobilitat 
municipal. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Concretament 
aquesta proposta pretén donar compte d’un protocol l’objectiu del qual és fixar les 
bases de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Cugat i Tabasa per regular els 
aparcaments d’enllaç. Com saben al costat de l’estació de Volpelleres que es va 
inaugurar el passat dia 5 també es va obrir un aparcament d’enllaç que ha de 
permetre facilitar una mobilitat sostenible i per tant que els usuaris dels Ferrocarrils 
tinguin un aparcament vigilat i proper a l’estació i a un millor preu. En aquests 
moments atès aquest protocol que es va signar l’Ajuntament i Tabasa tenen 6 mesos 
per fixar les diferents condicions d’ús dels aparcaments d’enllaç que hi haurà a la 
ciutat, i també es fixa que durant els primers 6 mesos d’activitat l’aparcament d’enllaç 
de l’estació de Volpelleres és gratuït per als vehicles que estiguin donats d’alta i 
tributin per l’Impost Municipal de Circulació al municipi de Sant Cugat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 12 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 
membres electius presents). 
 
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 
Comerç 
 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS NÚMS. 17 i 18 
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 17.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE D'ESTABLIMENT I 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DELS NOUS MERCATS DE MIRA-SOL I 
VOLPELLERES,  AIXÍ COM EL SEU REGLAMENT. 
 
 L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, ha decidit crear dos nous serveis 
públics de mercat municipal, emplaçats en els àmbits territorials de Mira-sol i 
Volpelleres, en exercici de les facultats que li reconeix l’art. 246.1) del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya. 
 
 De conformitat amb la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i la Llei 
Municipal de Catalunya, l'Ajuntament està obligat a la prestació del servei de mercat 
municipal d’abastaments minorista, tractant-se d’un servei qualificat com essencial 
per l'art. 86.3) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril. 
 
 L’obertura d’aquests nous mercats a Sant Cugat, s’inscriu així mateix en la 
competència de prestació del servei públic essencial de mercat, que imposa l’art. 
67.b) del Decret Legislatiu 2/2003, que incorpora el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya; i té com a objectiu millorar substancialment el servei 
prestat fins aquest moment per l’Ajuntament, acostant-lo als ciutadans que resideixen 
més lluny del centre. 
  
 L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament es circumscriu únicament als nous 
mercats municipals de Mira-sol i Volpelleres, dins els quals s’atorgarà a diferents 
operadors l’ús dels llocs de venda, magatzems, cambres frigorífiques, molls de 
càrrega i descàrrega, places d’aparcament, obradors, oficines i altres espais i les 
parts proporcionals dels serveis auxiliars i/o comuns del mercat, sempre dins de 
l’àrea inclosa a l’interior de l’edifici del mercat. 
 
 Vist l’informe tècnic relatiu, per una banda, a l’oportunitat en termes d’interès 
públic d’atribució de la gestió dels serveis públics dels mercats de Mira-sol i 
Volpelleres, així com els seus aparcaments adjacents, a la societat mercantil de 
capital íntegrament municipal PROMUSA. I, per altra part, d’aprovació del projecte 
d'establiment i prestació del servei en forma de gestió directa a través de la societat 
privada municipal pel que fa als nous mercats de Mira-sol i Volpelleres amb coetània 
aprovació del corresponent reglament. 
 
 En base a tot l’anterior, es proposa al Ple municipal l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
 PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la Memòria Justificativa i el Projecte 
d'establiment i prestació del servei dels nous mercats de Mira-sol i Volpelleres. 
 
 SEGON.- APROVAR INICIALMENT el Reglament del servei municipal dels 
mercats municipals de Mira-sol i Volpelleres en els mateixos termes del text normatiu 
incorporat a l’expedient. 
 
 TERCER.- SOTMETRE l’expedient amb el contingut integral establert en l’art. 
164 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, a informació pública durant un 
termini de 30 dies a comptar del següent al de publicació de l’anunci corresponent en 
el BOPB, 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, en relació amb els articles 159 i 160 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 
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 QUART.- DISPOSAR que la Memòria Justificativa, el Projecte d'establiment 
amb tota la documentació integrativa junt amb el Reglament del servei dels nous 
mercats de Mira-sol i Volpelleres, restin aprovats amb caràcter definitiu, sense 
necessitat d’adoptar-ne nou acord, en el supòsit que durant el període d’exposició 
pública de l’expedient no s’hagués presentat cap suggeriment o reclamació, en 
aplicació del que preveu l'art. 178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
 18.- PROPOSTA D’ATRIBUCIÓ DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 
DELS MERCATS DE MIRA-SOL I VOLPELLERES, AIXÍ COM ELS SEUS 
APARCAMENTS ADJACENTS, A LA SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL 
ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL PROMUSA 
 
 I.- L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha decidit crear dos nous serveis 
públics de mercat municipal emplaçats en els àmbits territorials de Mira-sol i 
Volpelleres, en exercici de les facultats que li reconeix l’art. 246.1) del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya. 
 
 II.- La titularitat dominical de PROMUSA de locals comercials adjacents als 
mencionats serveis públics ha aconsellat la gestió unitària d’aquestes concentracions 
comercials. 
 
 III.- Donada la manca de mitjans disponibles dels serveis tècnics municipals per 
a fer front a aquesta gestió conjunta, i la capacitat de PROMUSA per assumir la 
mateixa, servint-se de la seva estructura; en exercici de la potestat organitzadora, 
reconeguda a l’art. 249.1) del Decret Legislatiu 2/2003, l’Ajuntament ha considerat 
oportú procedir a la gestió directa d’aquests serveis a través de la societat mercantil 
de capital íntegrament municipal PROMUSA. 
 
 Vist l’informe tècnic relatiu a l’oportunitat d’atribució de la gestió dels serveis 
públics dels mercats de Mira-sol i Volpelleres, així com els seus aparcaments 
adjacents, a la societat mercantil de capital íntegrament municipal PROMUSA. 
 
 Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
  
 PRIMER.- ATRIBUIR la gestió dels serveis públics dels mercats de Mira-sol i 
Volpelleres, així com els seus aparcaments adjacents, a la societat mercantil de 
capital íntegrament municipal PROMUSA. 
 
 SEGON.- DISPOSAR que PROMUSA presti aquests serveis amb estricta 
subjecció al contingut del Reglament aprovat per aquest Ajuntament per regular el 
funcionament d’ambdós mercats municipals; tot reconeixent-li la més àmplia facultat 
organitzativa en els aspectes no contemplats pel Reglament. 
 
 TERCER.- ENCOMANAR a PROMUSA la realització de les obres i 
instal·lacions necessàries per a l’adaptació dels immobles que li són lliurats, amb 
l’objectiu de convertir-los en mercat i aparcament adjacent. El projecte per a la 
realització d’aquestes obres haurà de ser aprovat per l’Ajuntament i podrà ser 
executat per PROMUSA o per les persones físiques o jurídiques a les que aquesta 
atribueixi l’explotació dels llocs de venda del mercat i/o l’aparcament. 
   
 QUART.- RECONÈIXER a PROMUSA, com a contraprestació per a la gestió 
d’aquests serveis, el cobrament de les tarifes a satisfer pels usuaris del mercat i 
l’aparcament, que anualment siguin aprovades per part municipal. Atorgant-li el dret a 
utilitzar la via de constrenyiment per a procedir al cobrament de les tarifes aprovades 
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per l’Ajuntament. La utilització d’aquesta via de constrenyiment seguirà el 
procediment previst pels concessionaris dels serveis públics, en l’art. 252 del Decret 
179/1995, pel que s’aprova el Reglament d’Activitats, Obres i Serveis dels Ens 
Locals. 
 
 CINQUÈ.- CONSTITUIR en favor de PROMUSA dues concessions de domini 
públic, una sobre el mercat de Mira-sol i el seu aparcament adjacent i una altra sobre 
el mercat de Volpelleres i el seu aparcament adjacent. Aquestes concessions de 
domini públic tindran una naturalesa accessòria a l’encàrrec de la gestió dels 
mencionats serveis públics. De tal manera que quan es deixi sense efecte, per 
qualsevol causa, l’atribució de la gestió directa de qualsevol dels mercats, s’extingirà 
per connexió i conseqüència la concessió de domini públic accessòria a la mateixa.  
Aquestes concessions de domini, que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès atorga 
tot mantenint els seus drets de propietat i sense perjudici dels drets de tercers, 
recauran sobre els béns, lliures de càrregues, que es descriuen a continuació: 
 
Immobles Mira-sol 
 
“ENTITAT DE LA PLANTA SEMISOTERRANI O PLANTA BAIXA-NIVELL-130, 
DESTINADA A MERCAT, AUTOSERVEI I AMB UN MOLL DE CARREGA I 
DESCARREGA DE MERCADERIES: 
 
- Entitat número CENT-DINOU.- Local destinat part a autoservei i part a mercat en 

PLANTA SEMISOTERRANI o PLANTA BAIXA-NIVELL-130, del referit total 
COMPLEX. La part destinada a autoservei té una superfície construïda de 
1.364,10 metres quadrats i la part destinada a mercat la seva superfície és de 
1.744,90 metres quadrats, el que suma en total una superfície de tres mil cent nou 
metres quadrats edificats, i té a més l’annex que més endavant es dirà. L’accés a 
l’esmentat local s’efectua directament des d’espai públic avui encara sense nom i 
també mitjançant passos i zones comunitàries d’accés; comunicant-se amb les 
Plantes soterranis del Complex mitjançant diverses escales i ascensors.  

 
LIMITA: Nord, considerat com front i per on té accés, amb façana de l’edifici a espai 
públic avui encara sense nom; Est o dreta entrant, per on també té accés, amb pas o 
zona comunitària d’accés de la seva planta; Oest o esquerra, amb façana de l’edifici 
que mira al carrer Vall Seca; i Nord o darrere, amb façana de l’edifici que mira a la 
Plaça Ausias March i amb escala exterior d’accés d’us comunitari. 
 
És ANNEX PRIVATIU d’aquesta entitat i forma part integrant de la mateixa a la qual 
està vinculada, el moll de càrrega i descàrrega de mercaderies per al mercat i 
autoservei, que està ubicat a la planta soterrani-2, cota o nivell 123.63, amb un espai 
per aparcament de camions i turismes, i disposa de muntacàrregues que comuniquen 
el moll amb el mercat i l’autoservei, i tenint a més altres accessos mitjançant ascensor 
i escales a l’esmentada planta semisoterrani o planta baixa-nivell-130 i a la planta 
soterrani-1. Té accés propi i directe des d’un pas inferior que és prolongació del 
carrer Bilbao. 
 
Té una superfície construïda de mil set-cents vuitanta-nou metres quadrats, i LIMITA: 
Sud, per on té seu accés, amb façana de l’edifici al pas inferior que és prolongació del 
carrer Bilbao i amb subsòl d’immoble; Est o dreta entrant, amb l’entitat número “cent 
divuit” (local pàrking en plantes soterrani-2 i soterrani-1); i Oest o esquerra i Nord o 
darrera, amb subsòl de l’immoble. 
 
QUOTA GENERAL: 9,2624 per cent. 
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GRUP DE CINC ENTITATS DE LA PLANTA SEMISOTERRANI O PLANTA BAIX-
NIVELL-130, DESTINADES A LOCAL COMERCIALS: 
 
- Entitat CENT VINT.- Local comercial assenyalat amb el número “P-L1” a la 

PLANTA SEMISOTERRANI o PLANTA BAIXA-NIVELL-130, del referit total 
Complex; té una superfície edificada de cinc-cents vint-i-vuit metres i setanta-un 
decímetres quadrats. Té el seu accés i obre porta directament a la zona 
comunitària d’accés del Complex en la referida planta.  

 
LIMITA per tots els costats amb la referida zona comunitària d’accés. 
 
QUOTA GENERAL: 1,2112 per cent. 
 
- Entitat CENT VINT-I-U.- Local comercial assenyalat amb el número “P-L2” a la 

PLANTA SEMISOTERRANI o PLANTA BAIXA-NIVELL-130, del referit total 
Complex; té una superfície edificada de dos-cents vuitanta-sis metres i vuitanta 
decímetres quadrats. Té el seu accés i obre porta directament a la zona 
comunitària d’accés del Complex en la referida planta. LIMITA: Sud, considerat 
com front, i Oest o esquerra entrant, també front, amb zona comunitària d’accés de 
la seva planta; dreta, amb l’entitat número “cent vint-i-dos” (local comercial número 
3 de la mateixa planta); i darrera, amb un dels nuclis d’accés del Complex i amb 
l’entitat número “cent vint-i-quatre” (local comercial número 5 de la mateixa planta). 

 
QUOTA GENERAL: 0,6570 per cent. 
 
- Entitat CENT VINT-I-DOS.- Local comercial assenyalat amb el número “P-L-3” a la 

PLANTA SEMISOTERRANI o PLANTA BAIXA-NIVELL-130, del referit total 
Complex; té una superfície edificada de dos-cents trenta-nou metres i cinquanta 
decímetres quadrats. Té el seu accés i obre parta directament a la zona 
comunitària d’accés del Complex en la referida planta. LIMITA: Sud, considerat 
com front, i Est o dreta entrant, amb zona comunitària d’accés de la seva planta; 
esquerra, amb l’entitat número “cent vint-i-u”  (local comercial número 2 de la 
mateixa planta); i darrera, amb l’entitat número “cent vint-i-tres” (local comercial 
número 4 de la mateixa planta). 

 
QUOTA GENERAL: 0,5487 per cent. 
 
- Entitat CENT VINT-I-TRES.- Local comercial assenyalat amb el número “P-L4” a la 

PLANTA SEMISOTERRANI o PLANTA BAIXA-NIVELL-130, del referit total 
Complex; té una superfície edificada de dos-cents vint-i-cinc metres i setanta-set 
decímetres quadrats. Té el seu accés i obre porta directament a la zona 
comunitària d’accés del Complex en la referida planta. LIMITA: Nord, considerat 
com front, i Est o esquerra entrant, amb escala i la referida zona comunitàries 
d’accés; dreta, amb l’entitat número “cent vint-i-quatre” local comercial número 5 de 
la mateixa planta); i darrera, amb l’entitat número “cent vint-i-dos” (local comercial 
número 3 de la mateixa planta). 

 
QUOTA GENERAL: 0,5172  per cent. 
 
- Entitat CENT VINT-I-QUATRE.- Local comercial assenyalat amb el número “P-L5” 

a la PLANTA SEMISOTERRANI o PLANTA BAIXA-NIVEL-130, del referit total 
Complex; té una superfície edificada de cent noranta-tres metres i cinquanta-tres 
decímetres quadrats. Té el seu accés i obre porta directament a la zona 
comunitària d’accés del Complex en la referida planta. LIMITA: Nord, considerat 
com front, i Oest o dreta entrant, també front, amb zona comunitària d’accés de la 
seva planta; esquerra, amb l’entitat número “cent vint-i-tres” (local comercial 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.06.10                    pàg. 71 

 
ESBORRANY ACTA 

número 4 de la mateixa planta); i darrera, amb un dels nuclis d’accés del Complex i 
amb l’entitat número “cent vint-i-u” (local comercial número 2 de la mateixa planta). 

 
QUOTA GENERAL: 0,4434 per cent. 
 
ENTITAT DE LES PLANTES SOTERRANI-1 i SOTERRANI-2 destinada a places 
d’aparcament. 
 
- Entitat número CENT DIVUIT.- Local destinat a garatge ubicat en les plantes 

SOTERRANI-1 i SOTERRANI-2, del referit local Complex. Les dues plantes formen 
un sol garatge. 

 
La planta soterrani-1, conté un total de dues-centes places d’aparcament 
independents, i la planta soterrani-2, conté un local de cent cinquanta places 
d’aparcament independents, les dues plantes amb les seves corresponents zones de 
pas i maniobra i rampes interiors d’accés i comunicació entre elles. 
 
L’accés per a vehicles a les esmentades plantes s’efectua per dues rampes 
desdoblades cadascuna en dos de dues direccions, una d’entrada i una altra de 
sortida. La planta soterrani-1 a més d’estar comunicada amb la planta inferior té 
entrada per una de les citades rampes ubicada al seu nivell i amb entrada des de 
l’Avinguda del Bell Indret, mitjançant zona comunitària d’accés, i la planta soterrani-2 
a més d’estar comunicada amb la planta superior té entrada per una de les citades 
rampes amb entrada des d’un pas inferior que és prolongació del Passeig José 
Ibáñez Olucha, mitjançant zona comunitària d’accés. I l’accés de vianants s’efectua 
per diverses escales i ascensors de comunicació entre les diverses plantes del 
Conjunt d’edificació, tenint també accés propi i directe a nivell de planta soterrani-1 
des de la via pública, mitjançant zona comunitària d’accés. 
 
La planta soterrani-1 té una superfície edificada de 5.385 metres quadrats, i la planta 
soterrani-2 de 4.068,30 metres quadrats, sent per tant la total superfície edificada de 
nou mil quatre-cents metres, trenta decímetres quadrats. 
 
LIMITA, en planta soterra-1: Est, per on té la seva entrada de vehicles, amb zona 
comunitària d’accés, amb estació transformadora d’electricitat i amb subsòl 
d’immoble; Nord i Oest, amb subsòl d’immoble; i Sud, amb subsòl d’immoble i amb 
forat del moll de càrrega i descàrrega i amb façana de l’edifici que recau a zona 
comunitària d’accés on aquesta entitat obre porta i té un accés de vianants. 
 
I en planta soterrani-2, LIMITA: Sud, per on té la seva entrada de vehicles, amb 
façana de l’edifici al pas inferior que és prolongació del Passeig de José Ibáñez 
Olucha, i amb subsòl d’immoble; Oest, amb el moll de càrrega i descàrrega; i Sud i 
Est, amb subsòl d’immoble. 
 
QUOTA GENERAL: 10,8281 per cent. 
 
Immobles Volpelleres: 
 
ENTITAT DE LA  PLANTA SOTERRANI-4 (cota +152,70), PLANTA SOTERRANI-2 
(cota +158,30) I PLANTA SOTERRANI-1 (cota +162,70), destinada a moll de càrrega 
i descàrrega, local-autoservei i mercat: 
 
- Entitat número CENT QUARANTA-U.- Local compost de tres plantes, destinades 

una a moll de càrrega i descàrrega de mercaderies, una altra a local comercial-
autoservei i una altra a local mercat, en el referit total Complex. 
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El moll de càrrega i descàrrega de mercaderies per al mercat i l’autoservei, es troba 
ubicat a la planta soterrani-4 (cota +152,70) i té doble altura de sostre, i disposa de 
muntacàrregues, escales i ascensor que comuniquen amb l’autoservei i el mercat. Té 
el seu accés per a vehicles des del carrer Antoni Bell mitjançant una rampa que 
comunica amb aquesta planta, i la seva superfície construïda és de dos mil seixanta-
un metres i vuitanta-tres decímetres quadrats. 
 
El local autoservei està situat a la planta soterrani-2 (cota +158,30) i el mercat està 
situat a la planta soterrani-1 (cota +162,70), trobant-se comunicades les dues plantes 
mitjançant escala interior, i formant les esmentades plantes un grup d’edificació 
separat dels altres per zones d’accés comunitari. L’accés a nivell de planta soterrani-
2, que és planta baixa  a nivell del carrer Antoni Bell, s’efectua des de l’esmentat 
carrer, i a nivell de planta soterrani-1 des del carrer Benet Cortada, que és planta 
baixa a nivell de l’esmentat carrer, mitjançat sengles zones d’accés públic o 
comunitari. La seva superfície construïda en planta soterrani-2, és de mil cinc-cents 
setanta-nou metres i trenta decímetres quadrats, i en planta soterrani-1, és de mil sis-
cents noranta-tres metres i nou decímetres quadrats. 
 
I LIMITA, en planta soterrani-2: Nordest, amb subsòl del carrer Benet Cortada; 
Sudest, amb zona destinada a trasters de la meva mateixa planta i amb subsòl de 
l’immoble; Nordoest, amb l’entitat número “cent quaranta” (local garatge); i Sudoest, 
amb subsòl de l’immoble. En planta soterrani-2, LIMITA: Nord-est, amb subsòl del 
carrer Benet cortada; Sudest, en obre portes d’accés, amb façana que recau a zones 
d’accés públic o comunitari; Nordoest, amb zona de trasters de la planta soterrani-2 i 
amb rampa d’accés a la planta soterrani d’aquesta entita; i Sud-oest, amb façana que 
recau a la rampa d’accés a les plantes soterranis inferiors. I en planta soterrani-1, 
LIMITA: Nord-est, amb façana que recau al carrer Benet Cortada; Sud-est, amb 
façana que recau a zona d’accés públic o comunitari; Nord-oest, on obre portes 
d’accés, amb façana que recau a zona d’accés públic o comunitari; i Sud-oest, amb 
façana que recau a la rampa d’accés a les plantes soterranis inferiors. 
 
QUOTA GENERAL: 8,4671 per cent. 
 
ENTITAT DE LES PLANTES SOTERRANI-3 (cota +155,20), SOTERRANI-4 (cotes 
+153,75 i +152,,30) I SOTERRANI-5 (cotes +150,82 i +149,40), destinada a places de 
aparcament: 
 
- Entitat número CENT QUARANTA.- Local destinat a garatge ubicat en les plantes 

SOTERRANI-3 (cota +155,20), SOTERRANI-4 (cotes +153,75 i +152,30) i 
SOTERRANI-5 (cotes +150,85 i +149,40), del referit total Complex. 

 
Local que té el seu accés per a vehicles des de l’exterior a nivell del carrer Antoni Bell 
a través d’una rampa que arriba al soterrani-3 i des d’on pels seus vials interiors i 
rampa arriba al soterrani-4, on també pels seus vials interiors i rampa arriba al 
soterrani-5, de tal manera que el pas necessari de les zones destinades a 
aparcament de les plantes subterrànies inferiors del Comples situades en les seves 
mateixes cotes, haurà d’efectuar-se a través dels vials interiors i rampes de les 
plantes subterrànies superiors d’aquesta entitat. I l’accés per a vianants s’efectua per 
diverses escales i ascensors de comunicació entre les diverses escales i ascensors 
de comunicació entres les diverses plantes del Conjunt d’edificació i amb les zones 
comunitàries d’accés mitjançant les quals s’accedeix a via pública. 
 
Comprèn un total de cent cinquanta-quatre places d’aparcament amb les 
corresponents zones de pas i maniobra i cambres i zones d’instal·lacions, amb una 
superfície total edificada sumant les de totes les seves plantes de cinc mil dos-cents 
trenta-sis metres i vuitanta-sis decímetres quadrats. 
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LIMITA, en planta soterrani-5: Nordest, amb subsòl del carrer Benet Cortada; 
Nordoest i Sudoest, amb subsòl de l’immobles; i Sudest, amb una altra zona 
d’aparcament que no forma part d’aquesta entitat i que està situada en la seva 
mateixa cota. En planta soterrani-4, LIMITA: Nordest, amb subsòl del carrer Benet 
Cortada; Nordoest i Sudoest, amb subsòl de l’immoble; i Sudest, amb el moll de 
càrrega i descàrrega de l’entitat “cent quaranta-u”. I en planta soterrani-3, LIMITA: 
Nordest, amb subsòl del carrer Benet Cortada; Nordoest, amb una altra zona 
d’aparcament; Sudoest, amb subsòl de l’immoble; i Sudest, amb l’esmentat moll de 
càrrega i descàrrega que té doble altura. 
 
A més limita interiorment amb els nuclis de vianants que donen accés a aquesta 
entitat. 
 
QUOTA GENERAL: 7,9129 per cent. 
 
Aquestes concessions s’inscriuran en el Registre de la Propietat i tindran una 
vigència de 50 anys. 
 
Amb la finalitat d’obtenir finançament pel compliment d’aquest encàrrec de gestió de 
servei públic, s’autoritza a PROMUSA a hipotecar les mencionades concessions de 
domini en els termes, condicions i abast legalment establerts. 
 
 SISÈ.- Com a contraprestació per a la utilització privativa d’aquests béns de 
domini públic, PROMUSA satisfarà a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès un cànon 
que permeti l’amortització dels costos sufragats per l’Ajuntament per a la construcció 
dels immobles concedits. 
 
 A aquests efectes, satisfarà un cànon de VUIT MILIONS VUIT-CENTS 
NORANTA-UN MIL VUIT-CENTS QUARANTA-DOS, AMB QUARANTA-QUATRE 
EUROS (8.891.842,44 €) per la utilització privativa dels béns de domini públic que 
conformen el mercat municipal de Mira-sol i el seu aparcament adjacent. 
 
 Per altra banda, satisfarà un cànon de SIS MILIONS I MIG D’EUROS 
(6.500.000 €) per la utilització privativa dels béns de domini públic que conformen el 
mercat municipal de Volpelleres i el seu aparcament adjacent. 
 
 El 30% dels mencionats cànons serà satisfet a l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès en dos pagaments que hauran de produir-se abans del 31 de desembre de 
2011, sempre i quan ja estiguin adjudicats els dos supermercats o “locomotores”. En 
cas contrari aquest import s’afegirà al següent pagament. 
  
 El 70% restant, serà satisfet en quatre pagaments anuals, corresponents als  
exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015; de tal manera que la totalitat del cànon haurà 
d’estar completament abonada el 31 de desembre de 2015. 
 
 SETÈ.- PROMUSA assumirà l’obligació de mantenir en bon estat els béns 
concedits, així com les construccions i instal·lacions que s’annexionin als mateixos; 
assegurant la seva reversió a l’Ajuntament de Sant Cugat en perfectes condicions, en 
el cas que es deixi sense efecte l’atribució de la gestió del servei a PROMUSA. 
 
 En el cas que es deixés sense efecte d’atribució a PROMUSA de la gestió de 
qualsevol dels mercats (Mira-sol o Volpelleres), abans que hagin transcorregut 50 
anys, s’indemnitzarà a PROMUSA pel valor de la infraestructura que hagi de revertir a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i encara no estigui amortitzada. 
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 VUITÈ.- CONDICIONAR l’eficàcia d’aquest acord a l’aprovació definitiva de la 
Memòria Justificativa - Projecte d'establiment i el Reglament del servei dels nous 
mercats de Mira-sol i Volpelleres; en aplicació del que preveu l’art. 57.2) de la Llei 
30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR DE COMERÇ I OBRES PÚBLIQUES, SR. ROMERO: Ja portem 
massa estona i intentaré parlar de forma diàfana. Fa aproximadament 18 mesos va 
quedar desert el concurs per a la concessió de la centralitat de Mira-sol, durant 
aquest temps hem intentat buscar inversors, operadors, i he de reconèixer que durant 
el 2009 vaig patir una depressió profunda -des del punt de vista comercial- perquè els 
operadors ni tan sols es posaven al telèfon. Va ser a partir de l’aprovació de la Llei 
per adaptar-nos a la directiva europea que no han aparegut operadors per portar el 
centre comercial però sí han aparegut operadors d’autoservei, operadors de super, 
per tant en aquests moments hem de ser més optimistes. Tenim operadors 
d’autoservei però no tenim operadors per portar la centralitat tant de Mira-sol com de 
Volpelleres; després de molt parlar-ho i reflexionar i parlar amb tothom hem arribat a 
la conclusió de que per posar un valor al centre comercial hem de posar-lo en marxa, 
hem de posar-lo en funcionament. Les demandes dels veïns de Sant Cugat continuen 
estant, és a dir Sant Cugat hi ha una mancança d’oferta, d’oferta comercial, no 
solament pels veïns de Can Mates i Vullpalleres sinó fins i tot pels veïns de 
Valldoreix, de Mira-sol, de la Floresta i de les Planes. Fa poques setmanes Valldoreix 
ha fet un estudi en el qual confirma que hi ha una mancança absoluta d’oferta 
comercial, tant de quotidià com des d’un plànol competent de la persona, per tant les 
necessitats continuen sent importants. També hem pensat que Promusa pot ser la 
solució, per dos motius, Promusa és coneguda perquè la seva finalitat és fer 
habitatge públic, però també Promusa ha fet molt comerç, molts locals comercials, i 
moltes oficines, és a dir, també treballa i no de forma marginal en el sector comercial; 
Promusa ha fet aproximadament 200 locals comercials, 200 amb un sostre de 24.000 
m2, ha fet 120 oficines amb un sostre de 15.000 m2, per tant Promusa ja té 
experiència, Promusa per aquest motiu ja té un departament específic comercial i 
més a més en el tema de Mira-sol i de Volpelleres també hi ha una segona raó més 
important i és que Promusa té en propietat aproximadament el 30% de la centralitat 
comercial de Mira-sol i més del 30% de Volpelleres, per tant jo com a responsable de 
Comerç tenia por que a l’entrar un operador privat i Promusa era difícil que es 
posessin d’acord i no sabessin acceptar una oferta racional, una oferta privada, amb 
aquesta solució només serà un operador, serà Promusa, amb la qual cosa el tema de 
servei públic, el tema dels beneficis també és important el concepte de servei públic, i 
hi ha comerços que no tenen molts beneficis i Promusa podrà adaptar la seva oferta a 
Mira-sol i Volpelleres, per tant pensem que és la solució més idònia, en aquest 
moment no trobem inversors i pensem que és la millor solució, la solució més 
racional. 
 
 Per últim i per acabar, el cànon que ha de passar Promusa a l’Ajuntament està 
pactat tècnicament, és a dir no s’ha imposat a Promusa un acord o a l’inrevés, ha 
estat tècnicament de mutu acord, no ha fet falta que demanéssim empara al 
responsable municipal polític sinó que s’han posat d’acord mútuament i per tant 
pensem que és la millor solució tant comercialment com pels aspectes econòmics i 
de gestió. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Nosaltres és una 
proposta que la veiem bona, la veiem i considerem la imaginació tècnica que té, 
compartim el concepte general del que hi ha al darrera d’aquest encomanament 
d’externalització de la gestió del centre de Mira-sol, però el que sí que com a grup 
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d’oposició se’ns fa molt difícil donar explícit suport -tampoc rebutjar- a l’operació 
financera que hi ha a darrera d’això, i no perquè la veiem malament ni il·lògica, que 
nosaltres esperem que surti bé, però sí que com a grup d’oposició ens és molt difícil 
donar un sí i assumir el risc que pot comportar aquesta operació. Bàsicament no 
perquè sigui un risc forassenyat sinó perquè com a grup de l’oposició ens serà molt 
difícil tenir els mitjans de control i d’informació sobre tot el procés que pot dur aquesta 
operació que, repeteixo, no veiem forassenyada, però sí amb un grau d’incertesa, 
sobretot en el mitjà i en el llarg termini, que sí que podria conduir realment en un 
context dolent a minvar les possibilitats inversores de Promusa. Evidentment no 
votarem que no perquè reconeixem el mèrit que té plantejar una operació així però sí 
que a nosaltres ens és molt difícil assumir amb un sí el risc que comporta això, per 
tant farem una abstenció desitjant de veritat que aquesta operació quedi resolta i 
amortitzada en el màxim curt temps possible. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Farem 
una miqueta d’història de tot plegat i intentaré ser no gaire ferragós per explicar-ho. 
Tenim el Volpelleres centre i el Mira-sol centre que es va intentar col·locar -i ho dic en 
el bon sentit de la paraula-, ha estat ofertat a operadores per tal que es facin càrrec 
de tot el que és l’entramat del supermercat, mercat, locals comercials, aparcament, 
etc., no ens en sortim evidentment pel context de crisi que cap operador vol arriscar 
un capital que em sembla que són 16 milions d’euros en total, 8 per una banda i 8 per 
l’altra banda; és una operació d’alt risc financer per a una operadora que arrisca 8 
milions d’euros i potser després no els acaba de recuperar. Per què són 16 milions 
d’euros a dia d’avui?, potser no sóc del tot exacte, el Sr. Joly que em corregeixi, però 
el famós Ple del dia 24 de maig, ens vam endeutar 16 milions d’euros per acabar de 
pagar les obres que va fer Promusa tant de Mira-sol centre com de Volpelleres, 
l’Interventor diu que no, però a grosso modo seria això; vam comprar, l’ajuntament es 
va fer càrrec o titular dels dos mercats, llavors ara què vol fer l’ajuntament?, posar-ho 
a la venda dels operadors, aquests operadors com no en surt cap li posem a 
Promusa que és l’única empresa en tant que empresa pública que podria fer-se 
càrrec de tota aquesta operació, amb una doble vessant, pots fer la gestió dels dos 
mercats amb una empresa pública i pots traslladar els 16 milions d’euros 
d’endeutament de l’Ajuntament a l’empresa pública, pel que aquests 16 milions 
d’euros els guanyes tu per futur endeutament, aquesta és la part d’explicació 
econòmica que té cert rendiment econòmic per l’ajuntament de Sant Cugat, guanyes 
16 milions d’euros  per poder-se endeutar en tant que institució. 
 
 Ara bé, hi ha la part d’operadora en tant en quant que Promusa es faci càrrec 
dels mercats, i aquesta és la part que el meu grup no veu, no veu perquè entenem 
que la funció de Promusa és fer habitatge públic, buscar habitatge públic i gestionar 
l’habitatge públic de lloguer de Sant Cugat, que prou feina és ja, s’ha de fer més 
habitatge, s’han de complir els terminis, s’han de complir els plans, els vigents i els 
anteriors, hi ha promocions per a fer que no estan fetes. Motius n’hi haurà però és la 
realitat. Promusa també ha de vetllar perquè les obres que entrega han d’estar en 
condicions, Promusa també es va dedicar a la urbanització de carrers i també ens va 
anar com ens va anar, i d’alguna manera traslladant aquests 16 milions d’euros a 
Promusa estem d’alguna manera hipotecant el futur de Promusa alhora d’invertir en 
habitatge. Creiem que Promusa no és l’empresa que ha de fer aquesta gestió i és per 
això que el grup d’Iniciativa votarà en contra d’aquesta proposta. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo 
crec que el Sr. Calderón ha explicat molt bé el tema econòmic d’una manera que s’ha 
entès. Jo crec que es tracta d’una operació financera intel·ligent i jo no diré que bona, 
segurament no tenen molts marges per tirar endavant un altre tipus d’operació 
financera tal com està la situació però jo no crec que sigui bona. 
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 En qualsevol cas aquí hi ha dos referents, primer quin és el paper de Promusa i 
l’altre si aquesta operació de refinançament, o sigui d’enginyeria financera és 
l’adequada per a aquest ajuntament o per a un ajuntament. El primer, molt en la línia, 
nosaltres creiem que Promusa no s’ha de dedicar a gestionar mercats municipals, 
tampoc crèiem que s’havia de dedicar a fer carrers i a gestionar les seves 
contribucions, ara ja aquests aspectes s’han traspassat a la Diputació de Barcelona, 
el tema de la gestió em refereixo, i per tant el fet que Promusa assumeixi aquestes 
situacions creiem que no és l’adequada, ho he dit al principi, potser per a vostès tal 
com està la situació és l’única manera de fer-ho, també crec que cal entendre el 
posicionament que ha explicat el regidor que jo crec que ha quedat prou clar en 
aquest sentit. Un altre tema i lligat al que dèiem anteriorment, aquí el que fem és un 
transvasament de l’endeutament d’un ajuntament a una empresa pública, a una 
societat anònima municipal, els 16 milions els traslladem a un altre lloc, no computa 
aquí, per tant el traslladem a un altre costat i amb l’endeutament aquesta empresa pot 
jugar, ja sigui amb el cobrament o amb el refinançament del deute, canviem un 
pressupost, un deute d’inversió, per un retrobament d’un ordinari que pot servir pels 
diferents capítols d’ordinari, i no hi entraré més perquè sinó em tiraran la sabata i a 
aquestes hores ja no toca. En qualsevol cas el fet que hi hagi una operació brillant no 
vol dir que sigui l’adequada i el que fem és -com deia- traspassar deute, estem fent 
una operació de reenginyeria, juguem amb aquest deute, el traspassem, nou 
endeutament de l’Ajuntament i llavors juguem amb aquesta situació, i el retorn a 
l’ajuntament. Hi ha una cosa que potser no hem sabut explicar cap dels dos, resulta 
ser que Promusa i l’Ajuntament hauria de ser el mateix, dic jo, i per tant els deutes i 
els diners és com l’energia que ni es crea ni es destrueix, i aquí el que estan fent és 
una mena de trilerisme econòmic -i que ningú se m’enfadi-, on està la boleta, jo crec 
que aquesta frase ja l’he feta servir i no voldria mancar el respecte a ningú en 
qualsevol cas, assumim les situacions que vostès tenen nosaltres no podem donar 
suport a això per dos motius, el tema de Promusa i sobretot aquest desviament d’on 
està la boleta, aquí, allà, a Promusa o a l’Ajuntament. 
 
 . REGIDOR DE COMERÇ I OBRES PÚBLIQUES, SR. ROMERO: Penso que 
no hi ha per part de l’Ajuntament ni de Promusa, ho vaig explicar de forma contundent 
a la Comissió Informativa, estem extrapolant que a on és avui Promusa, on té la seva 
seu, és una centralitat comercial i les oficines les va fer Promusa, i Promusa va 
guanyar diners i va servir per autofinançar-se en un altre moment, és possible que lo 
de Mira-sol i Volpelleres no surti tan bé però és possible que la situació canviï i resulta 
que Mira-sol i Volpelleres serveixi per a financiació de Promusa per poder fer la seva 
finalitat principal que és fer més habitatge, és a dir no es tracta del joc de la boleta 
sinó que en funció de si aquesta centralitat es posa en funcionament d’una forma 
concreta i coherent és molt possible que d’aquí 2, 3 o 4 anys vinguin operadors 
inversors a dir senyors això funciona, això va bé per tant volem comprar la centralitat 
de Mira-sol i Volpelleres, això pot passar. També pot ser que no passi però a Sant 
Cugat tenim molta demanda, tenim la mitjana de l’oferta comercial per sota de 
Catalunya, per tant les perspectives per les empreses operadores són que Sant 
Cugat comercialment és una zona prèmium, el que passa és que no hi ha diners en 
aquests moments, el sector financer està com està, però Sant Cugat és una zona 
prèmium comercialment, Volpelleres i Mira-sol és una zona prèmium per tant podem 
ser pessimistes però també podem ser optimistes i d’aquí tres anys pot venir un 
inversor a comprar Mira-sol centre o Volpelleres centre i Promusa i l’Ajuntament dir: 
senyors, a nosaltres ens va bé, tenim uns ingressos, això funciona i no volem vendre, 
això pot passar també o si en aquell moment Promusa o l’Ajuntament interessa 
traspassar-ho, interessa vendre-ho, també ho poden fer. De tota manera el que és 
una ruïna, el que és un problema, és no fer-ho ara actualment, si ens quedem aturats 
esperant a tenir un operador poden passar 1 o 2 anys i això no és bo ni pel barri de 
Can Mates, ni per Volpelleres, ni per l’Ajuntament, ni per Promusa, el que hem de fer 
és posar en marxa aquesta centralitat i igual que Promusa té un gestor especialitzat 
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per portar el manteniment d’edificis de lloguer també pot contractar una empresa 
directora especialista en centres comercials, Promusa té una estructura però al 
mateix temps si això ho fa directament l’ajuntament o indirectament seria més costós 
que no si ho fa Promusa, per tant pensem que la solució més idònia no és perfecta 
però la solució més idònia, amb més sentit comú és aquesta solució. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sr. 
Romero, jo li desitjo, o ens desitjo, ens desitgem a tot l’ajuntament que tant de bo això 
surti bé i si algú creies segur que posaríem alguna espelma on toqués, li desitjo de tot 
cor. D’altra banda jo els hi faria una pregunta, no sé si a vostè o al Sr. Joly, és si 
abans que acabi aquest any, abans del 31 de desembre, hi haurà una operació de 
refinançament del deute a partir de Promusa. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 17 
 

Vots a favor:     14 (CiU) 
Vots en contra:   7 (PSC i ICV-EUiA) 
Abstencions:       2 (ERC) 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 18 
 

Vots a favor:     14 (CiU) 
Vots en contra:   7 (PSC i ICV-EUiA) 
Abstencions:       2 (ERC) 
 
Economia 
 
 19.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE SOL·LICITUD DE L’EMD DE 
VALLDOREIX DE CONCERTACIÓ DE DUES OPERACIONS DE PRÉSTEC. 
 
 Vist l’informe d’Intervenció de data 10 de juny de 2010 i la documentació 
aportada per part de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, en relació a la 
sol·licitud de dos préstecs amb la Caixa de Crèdit i la Caixa de Catalunya 
respectivament, en el marc del Programa de Crèdit Local de la Diputació de 
Barcelona, destinats a la urbanització del carrer Mariscota i a diverses inversions. 
 

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, les sol·licituds de la tramitació que està efectuant l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix de la contractació de les següents 
operacions financeres: 

 
Entitat prestadora: Caixa de Crèdit, a través de Programa de Crèdit Local de la 
Diputació de Barcelona. 
Import d’11.741,00 €, per finançar la urbanització del carrer Mariscota.  
Tipus d’interès : 0 % 
Sense comissió d’obertura 
Termini : 10 anualitats 
 
Entitat prestadora: Caixa de Catalunya, a través de Programa de Crèdit Local de la 
Diputació de Barcelona. 
Import de 215.617,00 €, per finançar diverses inversions.  
Tipus d’interès : euribor a 3 mesos més 1,9 % 
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 i a 
la Caixa de Catalunya, entitats financeres signants dels préstecs sol·licitats, 
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 tals operacions 
financeres. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Seria 
una ratificació com ja saben de les operacions de concertació de crèdit que realitza 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. En fem dació de compte aquí i 
ratifiquem. Són dos crèdits que s’emmarquen dins del Programa de Crèdit Local de la 
Diputació de Barcelona: una amb La Caixa de Crèdit, per un import d’11.741 € per a 
finançar la urbanització del carrer Mariscota, tipus d’interès 0%, sense comissió 
d’obertura i termini de 10 anualitats i l’altre s’efectua amb Caixa Catalunya, també 
dins d’aquest Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona. En aquest cas 
l’import ja és superior, per 215.617 € per a finançar un conjunt de diverses inversions; 
el tipus d’interès EURIBOR a 3 mesos, més l’1,9%, sense comissió d’obertura i 
termini 10 anualitats.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 23 membres electius 
presents). 
 
 20.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
NÚMERO 11 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, I DACIÓ DE COMPTE DE 
L’EXPEDIENT NÚMERO 2 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT I DE L’EXPEDIENT NÚMERO 1 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’IGEPESI (PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS), PER A 
L’EXERCICI 2010. 
 
 A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 
d'abril, pel que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos. 
 
 D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de 
pressupost com poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits 
ampliables o les generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
 Atesa la necessitat de fer front a les despeses derivades del temporal de neu 
produït el 8 de març de 2010, que ocasionà diverses i elevades destrosses al 
municipi, així com determinades despeses que corresponen o exercicis anteriors 
(com pot ser urbanitzacions en determinats carrers), execució de sentències o certs 
tipus de despeses amb insuficient consignació pressupostària inicial com podrien ser 
les revisions de preus a aplicar a les facturacions emeses pels proveïdors municipals. 
 
 L’increment net de despesa d’aquesta modificació pressupostària és 
d’1.695.422,52€ que es finança íntegrament per la utilització del romanent positiu de 
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Tresoreria a 31 de desembre de 2009 que ascendia a 1.905.374,72 €, restant un 
disponible de romanent positiu (o líquid, com es diu tècnicament) de 209.952,20 € per 
a possibles fonts de finançament de noves despeses d’aquest exercici 2010. 
 
 Atès el corresponent informe d’Intervenció de 17 de juny d’enguany on 
s’informa favorablement de la possibilitat de realitzar la modificació pressupostària, i 
vistos  l’informe de l’adjunt a Gerència i els annexos que formen part de l’expedient. 
 

PROPOSO: 
 
 1r.- APROVAR l’expedient de modificació número 11 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, sota la forma de modificació pressupostària via, 
transferència, crèdit extraordinari i suplement de crèdit, circumscrita als següents 
termes: 
 
− Crear 10 partides pressupostàries de despeses per un total de 228.811,50 €. 
− Incrementar una llarga relació de partides o aplicacions pressupostàries de 

despesa per un total de 1.466.611,02 €. 
− Efectuar transferències de crèdit positives de 16 partides o aplicacions 

pressupostàries de despesa per un import de 599.347,82€ a càrrec de 11 partides 
pressupostàries amb transferència negativa pel mateix import abans esmentat. 

 
 2n.- DONAR COMPTE i restar assabentats que per Resolució de Presidència 
número 527/2010, de 18 de març, es va aprovar l’expedient número 2 de modificació 
del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2010, consistent en la incorporació 
dels romanents de crèdits de despesa procedents del Pressupost de 2009 per aquest 
exercici de 2010, per un import total agregat de 30.762.127,17 €. 
 
 3r.- DONAR COMPTE i restar assabentats que per Resolució de Presidència 
número 6/2010, de 10 de març, es va aprovar l’expedient número 1 de modificació del 
Pressupost de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la 
Informació (IGEPESI) per a l’exercici 2010, consistent en la incorporació dels 
romanents de crèdits de despesa procedents del Pressupost de 2009 per aquest 
exercici de 2010, per un import total agregat de 205.479,30  €. 
  
 4t.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis 
d'aquest Ajuntament l'edicte d’exposició pública d'aquesta modificació del pressupost 
de 2010, durant un termini de 15 dies i si durant el qual no s'han presentat 
reclamacions quedarà definitivament aprovada aquesta modificació pressupostària.  
 
 5è.-  DONAR COMPTE I ORDENAR al Servei de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, i a la Intervenció Municipal dur a terme de manera immediata la 
comptabilització i execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus 
econòmico-administratius d’aquestes específiques modificacions de Pressupost 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Títol 
complicat, però en definitiva es tracta de recollir el romanent de l’exercici 2009, de la 
liquidació que ja oportunament varem debatre en aquest mateix Ple municipal, que va 
deixar un resultat de superàvit d’1,9 milions d’euros, per tant, traspassem aquest 
romanent al Pressupost de 2010 i li donem una aplicació concreta i determinada amb 
la informació que ja s’ha donat a les Comissions Informatives anteriors a aquest Ple 
quedant encara un petit diferencial de 200 i escaig mil euros per a lliure disposició, 
però tal i com està la situació general, doncs evidentment millor anar esgarrapant tot 
el que sigui possible per a qualsevol contingència que pugui anar sortint. Les 
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aplicacions: fonamentalment aplicacions de caràcter ineludible de fer front, com 
poden ser per exemple el compliment d’una sentència de llicència d’obres dels anys 
90, per un import de 597.000 euros; revisions de preus pels temes de pressupostació 
de la concessió de recollida de sòlids urbans vinculades també amb la planificació del 
nou concurs que precisament avui en traiem el Plec de condicions, aquí hi havia uns 
desajustos amb la temporalitat i per tant, es fa necessari donar cobertura per un 
import de 282.000 euros addicionals. Lliure disposició de districtes més Policia va 
haver-hi una errada entre traspassos de romanents que reajustem amb aquest 
expedient de modificació: 92.000 euros; un excés d’obra no pressupostat al carrer 
Estapé, 179.000 euros; tots els imprevistos vinculats amb els efectes del temporal de 
les nevades, el cost per a fer front a aquests temporals va ser de 326.000 euros i 
donem cobertura doncs també per a fer-hi front; leasing de vehicles de Brigada 
52.000 euros; compres, dotacions addicionals, substitució de vehicles de Brigada 
també 20.000 euros; temes vinculats amb excessos d’obres amb les gespes artificials 
instal·lades als camps de futbol del municipi 29.000 euros i també un altre excés 
d’obra vinculat amb l’entorn del nou Ajuntament amb el qual fem front a aquest 
expedient 32.000 euros. El total seria la xifra que he esmentat d’1.695.000 i quedarien 
encara 210.000 euros disponibles. Apart aquest mateix punt contempla una altra 
aprovació que seria el traspàs del romanent que en aquest cas seria el traspàs del 
pressupost de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la 
Informació que tenia un superàvit de l’any anterior de 205.000 euros que traslladem al 
Pressupost 2010.  
 
 . REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Bé, 
després de l’explicació que ha fet el Sr. Joly ja no cal dir res més. Només dir que 
apart de tot el que s’executa d’aquesta incorporació de romanents, tot el que es fa és 
per qüestions sobrevingudes, el que passa és el que sorprèn donar compliment a 
aquesta sentència amb aquesta quantitat d’euros: són 600.000 euros, una sentència 
de l’any 1991, crec, i crec que algú ha d’assumir responsabilitats en aquest aspecte. 
No sé qui va ser, avia’m no estic dient, Sra. Conesa, no em posi cares, ja ho sé, però 
algú va donar una llicència mal donada el 91. Ja sé que vostè no hi era, però algú va 
donar una llicència mal donada que ha costat a l’Ajuntament de Sant Cugat i per tant, 
a tota la ciutadania de Sant Cugat, això ha costat 600.000 euros o el 91 100 milions 
de pessetes. Aleshores aquí hi ha un error greu d’algú i que jo crec que s’haurà de 
mirar qui és el responsable i que assumeixi la responsabilitat d’alguna manera. Res 
més. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Bé, en 
la línia, com les incorporacions d’aquest tipus acostumen a ser subjectes d’aspectes 
sobrevinguts, amb això evidentment tot el que va passar amb la nevada evidentment 
requeria unes despeses. Nosaltres no hi votarem a favor d’aquesta incorporació com 
no ho fem habitualment, excepte en un Ple extraordinari fa dues setmanes per motius 
evidents. Perquè creiem que tot i donar suport al tema de les nevades hi ha algunes 
de les incorporacions de les partides que creiem que venien viciades des d’un 
principi, viciades en el sentit perdó, que venien amb un recorregut econòmic baix, 
millor dit, com reparacions de vehicles o algunes altres que s’han hagut de posar, 
com el tractament a animals morts i factura de gossos. Bé, no ens estendrem. I el que 
sí que ens preocupa evidentment com comentava el Sr. Calderon, és la factura de 
592.720 euros que certament ve de l’any 1991 i que tot això ens fa destarotar el 
pressupost i el romanent de Tresoreria. No sé on s’ha anar a buscar el 91, però en 
qualsevol cas tot plegat el superàvit aquell que teníem d’1,9 milions que saben vostès 
que venia de SOREA, la memòria és el que té, aquest 1,9 venia dels 15 milions i per 
tant era un romanent que ens estem gastant el de 2012, 2013 i ja no recordo si el de 
2014, potser sí, i per tant, ens quedaran aproximadament 200.000 euros justets, i per 
tant, no donarem suport en aquest sentit i en tot cas s’hauria de pensar què ens està 
passant amb determinades indemnitzacions i no m’agradaria o no sé què passarà, 
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espero que d’aquí a 10 anys alguns regidors que estiguin per aquí, perquè jo suposo 
que no hi serem, perquè falta molt d’aquí a 10 anys, no hi hagi alguna indemnització 
lligada a la Costa del Golf que ens faci trencar, que haguem de vendre l’Ajuntament 
per a pagar-lo.  
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY 
(RESPOSTA): Sí, només molt breu, prendre notes de les consideracions que han fet i 
per a la seva tranquil·litat mencionar que amb el superàvit que varem fer en l’exercici 
2009 va haver una part molt important, pràcticament 6 milions d’euros que es van 
portar a la dotació de provisions, amb lo qual no es van portar a despesa, per tant, 
això és una garantia d’estabilitat econòmica i que aquest expedient i jo personalment i 
tot l’equip de govern estem molt tranquils des del punt de vista que no hi ha cap 
sorpresa addicional, és a dir, que estem podent fer front a aquelles coses que podem 
entendre com a sobrevingudes i poder donar resposta a totes. Per tant, a dia d’avui 
no hi ha cap qüestió amb previsió ni sota l’estora que ens faci tenir en compte o 
dubtar de la situació econòmica actual. Jo crec que tenir un pressupost net com el 
tenim a dia d’avui crec que és un avantatge per a fer front a la difícil situació que per 
descomptat ens queda encara per a recórrer. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En la 
línia, també recordar que tots els diners que venien de SOREA -que eren 15 milions- 
ens els hem gastat el 2009 i ara ens gastem part del que quedava. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     16 (CiU i ERC) 
Vots en contra:   7 (PSC i ICV-EUiA) 
Abstencions:      0 
 
 21.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SOCIETAT 
DE LA INFORMACIÓ, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2009. 
 
 D’acord amb el que s’estableix en els articles 191, 192 i 193 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, es dóna compte al Ple Municipal de l’aprovació de la liquidació del 
pressupost de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la 
Informació de l’exercici 2009, aprovada per Resolució de Presidència número 5/2010, 
de 26 de febrer. 
 
 De la mateixa manera es remetran les còpies d’aquesta Liquidació al Servei 
Territorial de Barcelona de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya i a l’Administració de l’Estat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Sí, la 
liquidació de 2009 evidentment ja va passar per aquest plenari municipal. Això es 
tracta senzillament que en la proposta d’acords -és un tema absolutament formal- 
quan varem fer l’aprovació dels acords en el text expositiu no feia constància que 
s’aprovava també, no només tot el pressupost consolidat d’Ajuntament, Organismes 
Autònoms i l’empresa municipal PROMUSA, sinó que allà hi faltava el text 
corresponent a l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la 
Informació. Per tant, el que fem ara és esmenar aquella mancança del text. La 
documentació per descomptat que hi era tota i la varen tenir vostès també. 
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 22.- PROPOSTA D’ACORD D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LA TAXA PER 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIDA ALS PISOS SOCIALS, I APROVACIÓ 
DE LA SEVA ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22. 
 
 El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
 En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. En concret, l’article 
16.1) del text legal esmentat determina que els acords de modificació de les 
Ordenances hauran de contenir com a mínim la determinació dels elements tributaris, 
el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva 
aplicació.  
 
 La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 
58/2003, de 17 de novembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la 
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
 Així mateix la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
possibiliten que les entitats locals adoptin l’aplicació de la normativa tributària general 
al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que 
justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que 
s’escaiguin, una Ordenança General redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
 Vist l’informe jurídic i l’informe relatiu a la determinació de la quota de la 
proposta de taxa per la prestació del servei d’acollida temporal als pisos socials.  
 
 Verificat que en relació a aquesta taxa per prestació de servei públic de 
competència local que s’imposa, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el 
seu conjunt, del cost previsible del servei, conforme al que preveu l’article 24.2) del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
 Es proposa al Ple l’adopció dels presents acords:  
 
 PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT per l’exercici de 2010 i següents 
la imposició i ordenació de la Taxa per la prestació del servei d’acollida temporal als 
pisos socials (ordenança fiscals número 22). 
 
 SEGON.- EXPOSAR AL PÚBLIC en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els 
anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del 
dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província i en un dels diaris de major difusió de la província. 
 
 Durant el període d’exposició pública d’aquesta ordenança, els qui tinguin un 
interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 02/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
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 TERCER.- TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, els 
acords d’aprovació de l’ordenança fiscal número 22 relativa a la Taxa per la prestació 
del servei d’acollida temporal als pisos socials, un cop s’hagi aprovat definitivament, 
de conformitat amb allò que preveu l’article 2.) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, 
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de 
Governació i d’Economia i Finances. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Tal i com 
diu el seu títol és posar una taxa al servei d’acollida temporal dels pisos socials i el 
seu reglament on l’article 18 preveu l’abonament d’una taxa per part dels usuaris com 
a forma de cofinançament. Per tant, són aquells, aquest servei que tenim a disposició 
dels ciutadans de Sant Cugat que en un moment determinat han de fer per diferents 
casuístiques, tinguin que fer ús d’aquest servei que fins ara no tenia una taxa 
associada i a partir d’avui la tindrà. Actualment, ocupen els pisos però no paguen res. 
La quota a satisfer per l’obligat de pagament en concepte de lloguer just es determina 
per una Ordre del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 5 d’agost de 2009. 
Aquest lloguer just no pot superat mai, o el que ha de pagar l’arrendatari no ha de 
superar el 20% o el 30% dels seus ingressos, segons que aquests siguin inferiors o 
superiors a 0,94 vegades l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya. I per l’any 
2010 només informar que aquesta renda Bàsica està establerta en l’import de 414 
euros.  
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Només per 
donar conformitat amb aquest acord. També celebrar la disposició d’aquest tipus 
d’habitatges, però destacar per part del nostre Grup el que abans s’havia pogut 
manifestar del que són els ajuts de xecs o els ajuts reals a qui més ho necessita, 
aquesta Ordre del Govern de Catalunya, concretament del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge demostra doncs que els qui menys tenen menys paguin i va en 
contra del que abans s’ha dit en aquí o del que el mateix Grup de Convergència i 
Unió ha anat defensant en contra de les propostes del Govern de la Generalitat de 
Catalunya. També per part nostre era important l’article 4 on amb excepcionalitat i 
amb informe favorable de Serveis Socials doncs es podrà concedir una bonificació 
sobre aquesta quota per usos d’aquests habitatges de pisos socials. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 
membres electius presents). 
 
 23.- PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, CONFIRMACIÓ I CLARIFICACIÓ DE L'ABAST 
D'ANTERIORS ACORDS DELEGATIUS. 
 
 El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals 
podran delegar en altres Entitats locals en quin territori estiguin integrades les 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que 
els corresponguin. 
 
 La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que 
haurà de fixar l’abast i contingut de la delegació. 
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 A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en 
la Diputació de Barcelona les facultats de gestió i recaptació dels ingressos de dret 
públic que en la part resolutiva s’enumeren. 
 
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres 
facultats de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents 
acords plenaris. 
 
 La regulació de l’exercici de les funcions delegades en l’àmbit de la gestió, la 
inspecció i la recaptació dels ingressos locals, s’ha complementat i perfeccionat per la 
Llei 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre 
Social, aclarint que són delegables les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de la totalitat dels ingressos de dret públic, tinguin o no naturalesa 
tributària. 
 
 Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les 
competències de gestió i recaptació de determinats ingressos i alhora confirmar i 
ratificar la delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta 
data, completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. 
 
 En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple els següents: 
 

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

fraccionaments.  
 
• Liquidació d'interessos de demora.  
 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts que derivin d’actes 

recaptatoris. 
 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
 SEGON.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, 
respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats al punt 1, amb subjecció als 
criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
 TERCER.- La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de 
funcions s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita 
d'any en any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions 
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acordin deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un 
termini no inferior a sis mesos abans del cessament. 
 
 QUART.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter 
general i recavar en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis 
previstos a l'article 27 i concordants de la Llei 7/1985, de dos d'abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local. 
 
 CINQUÈ.-  La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions 
que contempla la present resolució, comportarà una dotació econòmica consistent en 
la taxa que ja s'aplica a la resta dels tributs. 
 
 SISÈ.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada per 
aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3) del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de les 
seves pròpies facultats d'autorganització per a la gestió dels serveis atribuïts. 
 
 SETÈ.- Facultar a l'Alcalde per a la signatura del conveni a subscriure entre 
l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
 
 VUITÈ.-  El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als 
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida al 
punt primer i ratificació de les delegacions del punt segon. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Sí, amb 
aquest acte el que fem és un tràmit més de delegació de gestions a la Diputació de 
Barcelona, a l’Organisme de Gestió Tributària. Com bé saben un cop delegades totes 
les funcions actuals que són de gran abast, en quedava o teníem pendent una que 
era el de les contribucions especials. Amb aquest punt el que fem és també 
traspassar la gestió de les contribucions especials a Diputació de Barcelona i si ha 
estat en últim termini en el que hem cregut necessari de fer-ho és perquè les 
contribucions especials, com saben tots vostès, tenen un tràmit complex, llarg, amb 
molts paràmetres formals i vinculant també la pròpia execució de l’obra i tota la 
casuística que implica el fet d’urbanitzar una zona concreta del municipi. En aquests 
moments ho varem creure oportú no traslladar aquesta encomana de gestió dels 
tributs o de l’Impost corresponent a les contribucions especials fins que la casa no 
estigués molt segura de que tenia molt ben controlats i tenia uns bons processos 
interns tant a nivell d’execució d’obra com tot el procediment de confecció de 
l’Ordenança Fiscal que tot plegat funcionés tan bé que podíem també tenir una tasca 
de compromís i de bona feina entre dues Administracions, que en aquest cas seria 
l’Ajuntament de Sant Cugat i la Diputació de Barcelona. En aquests moments creiem 
que ha arribat el moment de fer-ho i per tant, traslladem a la Diputació de Barcelona 
la notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament, dictar la provisió de 
constrenyiment, recaptar els deutes, tant en període voluntari com executiu i la 
concessió de fraccionaments, d’acord evidentment amb l’Ordenança Fiscal que com 
saben vostès aprovem específicament per a cada zona a urbanitzar prèviament que 
s’executi l’obra, liquidació d’interessos de demora, resolució dels expedients de 
devolució d’ingressos indeguts que derivin d’actes recaptatoris, resolució dels 
recursos que es puguin interposar contra els actes mencionats anteriorment i 
qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat de tot l’anteriorment exposat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.06.10                    pàg. 86 

 
ESBORRANY ACTA 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 
membres electius presents). 
 
 24.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT DE LICITACIÓ PER 
ALIENACIÓ DE DUES PARCEL·LES DE PROPIETAT MUNICIPAL. 
 
 El Ple Municipal en sessió celebrada el 19 d’abril de 2010 va aprovar la 
convocatòria de concurs públic per alienació de dues parcel·les de propietat 
municipal situades al sectors de Can Solà i del Turó de Can Mates – Carretera de 
Vallvidrera. 
 
 El 9 de juny de 2010 va tenir lloc l’acte públic d’obertura de pliques, havent 
constatat la Mesa de Contractació que per la parcel·la C4 de Can Solà (finca de 
subhasta número 1)  no es va presentar cap plica, la pròpia Mesa va procedir en 
unitat d’acte a l’obertura de les 3 proposicions econòmiques presentades per la 
parcel·la C10 del Turó de Can Mates-Carretera de Vallvidrera (finca de subhasta 
número 2), tot concretant-se les ofertes econòmiques dels concurrents en els termes 
següents: 
 

Parcel·la C10 del Turó de Can Mates-Carretera de Vallvidrera (finca 2 de subhasta) 

Tipus de sortida: 145.504,38 € 

Plica Nom licitador Oferta econòmica

1 Juan Mir Rubio 151.001,00 €

2 Xavier Busquets Font i  
Sílvia Tubert Tutusaus 145.700,00 €

3 José Romero Tejero y otros, CB 154.550,00 €

 
 La Mesa de Contractació ha procedit a l’examen de les anteriors ofertes així 
com dels respectius informes emesos per part del tècnic de l’Àmbit de Gestió de 
Territori i de l’Interventor Municipal i resta d’antecedents documentals incorporats a 
l’expedient, tot emetent-se les següents valoracions puntuades dels aspectes d’ordre 
mediambiental, arquitectònic-urbanístic i d’oferta econòmica segons el barem 
incorporat sots la rúbrica de “criteris d’adjudicació” en la clàusula 7a del Plec de 
Clàusules Econòmico-Administratives particulars base de la licitació amb la següent 
resultància: 
 

Licitador Oferta 
econòmica

Qualitat 
ambiental 

Sostenib. i 
eficiència 

Ordenació 
volumètrica 

Puntuació 
TOTAL 

Juan Mir Rubio 45,57 
punts 

3 
punts 

1 
punt 

1 
punt 

50,57 
punts 

Xavier Busquets Font i  
Sílvia Tubert Tutusaus 

1,62 
punts 

3 
punts 

1 
punt 

1 
punt 

6,62 
punts 

José Romero Tejero 
y otros, CB 

75 
punts 

10 
punts 

3 
punts 

3 
punts 

91 
punts 
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 En virtut de l’anterior es sotmet al Ple Municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- DECLARAR DESERT per manca de licitadors el concurs públic per 
l’alienació de la parcel·la C4 del Pla Parcial d’Ordenació (PPO) del sector Can Solà, 
de Sant Cugat del Vallès, de 1.557,20  m2  de superfície i sostre edificable de 
2.880,82 m2, la convocatòria del qual va ser aprovat pel Ple municipal en sessió de 19 
d’abril de 2010. 
 
 2n.- ADJUDICAR  a JOSÉ ROMERO TEJERO Y OTROS, CB, la parcel·la C10 
del Projecte de Compensació del Pla Parcial d'Ordenació del sector Turó de Can 
Mates – Carretera de Vallvidrera, de Sant Cugat del Vallès, de 423,36 m2 de 
superfície i sostre edificable de 157,48 m2, pel preu de 154.550,00 € més els costos 
de dotació de serveis urbanístics, essent així mateix a càrrec de l’adjudicatari els 
impostos i qualsevol altra despesa derivada de la transmissió de la finca i dels 
anuncis licitatoris publicats en diaris oficials.  
 
 3r.- PREVENIR a JOSÉ ROMERO TEJERO Y OTROS, CB, que el preu 
d’adjudicació haurà d’esser ingressat a la Tresoreria Municipal com a operació de 
comptat dins el termini màxim de 15 dies hàbils computables des del recepcionat de 
la notificació dels presents acords, segons que estableix la clàusula 8a del Plec de 
Clàusules econòmico-administratives particulars que regeix el contracte. 
 
 4t.- AUTORITZAR al Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització per a la 
formalització escrita del contracte corresponent amb el licitador a ésser instrumentat 
en escriptura pública notarial de conformitat amb l’artícle 1280.1) del Codi Civil. 
 
 5è.- RETORNAR als licitadors no adjudicataris la garantia provisional 
dipositada a la Tresoreria Municipal. 
 
 6è.- TRASLLADAR el present acord a  JOSÉ ROMERO TEJERO Y OTROS, 
CB, així com als altres licitadors, en els termes previstos als artícles 31, 58 i 59 de la 
Llei Estatal 30/1992, de 26 de novembre. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: 
Concretament són dues parcel·les que com saben estaven ja des de pressupostos 
anteriors i també en el de 2010 estan alimentant el pressupost d’inversions. El 9 de 
juny de 2010 va tenir lloc l’acte públic d’obertura de pliques. Estem parlant de dues 
parcel·les de propietat municipal situades als Sectors de Can Solà i Turó de Can 
Mates-Ctra. de Vallvidrera. La Mesa de contractació ha constatat que per la parcel·la 
C4 de Can Solà –finca de subhasta núm. 1- no es va presentar cap plica, per tant, 
ens queda deserta i la pròpia Mesa va procedir en unitat d’acte l’obertura de les 3 
proposicions econòmiques a la vegada presentades per l’altra de les parcel·les, la 
que no ha quedat deserta amb aquestes 3 ofertes, que és la parcel·la C10 del Turó 
de Can Mates-Ctra. de Vallvidrera –finca de subhasta núm. 2- i es concreten les 
ofertes en 3 licitadors: el Sr. Joan Mir Rubio, el Sr. Xavier Busquet Font i la Sra. Sílvia 
Tubert Tutusaus i el Sr. Josep Romero Tejero i altres en comunitat de béns. La Mesa 
de contractació ha procedit a l’examen de les anteriors ofertes així com dels 
respectius informes emesos per part del tècnic de l’Àmbit de Gestió de Territori, de 
l’Interventor municipal i resta d’antecedents documentals incorporats a l’expedient tot 
emetent-se les següents valoracions puntuades dels aspectes d’ordre 
medioambiental, arquitectònic-urbanístic i d’oferta econòmica segons el barem 
incorporat sots la rúbrica de criteris d’adjudicació en la clàusula setena del plec de 
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clàusules econòmico-administratives particulars base de la licitació amb la següent 
resultància: 50,57 punts pel Sr. Joan Mir Rubio, 6,62 punts Sr. Xavier Busquet Font i 
91 punts pel Sr. Josep Romero Tejero i altres en comunitat de béns. Per tant, 
s’acorda l’adjudicació d’aquesta parcel·la al Sr. Josep Romero i altres en comunitat 
de béns per la parcel·la C10. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Bé, 
anunciar el vot contrari per una banda i per l’altra banda per dos motius: un motiu és 
que no estem d’acord i ho sap el Sr. Joly històricament des que va començar el 
mandat no estem d’acord en que aquesta parcel·la de terciari es faci l’alienació per 
venda. Creiem que aquí l’Ajuntament té una oportunitat d’inversió de futur, de 
reactivar econòmicament la zona i intentar fer un viver d’empreses i en el segon punt 
de la parcel·la unifamiliar entenem que l’alienació d’aquesta parcel·la és important per 
la ciutat, és important perquè significa un ingrés d’uns 150.000 euros, però també no 
creiem que el que se la quedi un regidor d’aquest consistori sigui la millor manera de 
vendre aquesta parcel·la. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo 
crec que aquest punt és absolutament legal. Jo crec que caldria que quedés clar per 
a tothom, per tant, s’han fet els expedients, i els informes des de l’àmbit corresponent 
i per tant, sí que m’agradaria que no quedés cap ombra d’il·legalitat sobre aquest 
punt. Per tant, així ho volem dir d’una manera molt clara. D’altra banda, això de ser 
regidor té coses positives, a vegades et coneix la gent -poc els de l’oposició- pots 
treballar pel teu municipi, per les teves idees, però també té coses negatives, crec 
que a vegades no pots optar a allò que poden optar la resta dels ciutadans des del 
punt de vista ètic. Per aquest motiu el nostre Grup votarà en contra. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY 
(RESPOSTA): Només permeti’m discrepar que en l’últim afegitó que hi ha fet del 
concepte ètic al respecte, crec que el procés ha estat prou net, absolutament 
transparent i a més hem de tenir en compte que es tracta d’una parcel·la amb unes 
particularitats molt especials que no ens ve de nou a més, és una parcel·la que ha 
estat en subhasta pública des de l’any 2005. És la tercera vegada que surt en 
concurs, hi ha hagut informació, més no n’hi ha pogut haver. Prenc nota de totes 
maneres tots plegats jo crec que prenem nota i crec que el que sí fem bé és de com 
fa vostè fa la menció que ha cregut oportuna perfectament legítima, però crec que 
fem un esforç tots plegats de maduresa de no fer demagògia d’un tema que és 
absolutament net, legal i que cadascú pot tenir la seva opinió al respecte com és 
menester. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:      13 (CiU) 
Vots en contra:    7 (PSC i ICV-EUiA) 
Abstencions:       3 (ERC i Sr. Romero *) 
 
(*) Abstenció del Regidor Sr. Romero en els termes de l’art. 76 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
Serveis Interns i Innovació 
 
 25.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 
DE L’AJUNTAMENT I DELS ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS I DE LES 
RETRIBUCIONS A CÀRRECS ELECTES, EN APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 
LLEI 8/2010 SOBRE MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL 
DÈFICIT PÚBLIC. 
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 El Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, per el qual s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, preveu l’aplicació d’una reducció de 
les retribucions dels empleats públics per al 2010. Segons la disposició final segona 
són d'aplicació a les entitats locals pel seu caràcter de bàsic: l'article 1 apartats dos i 
tres i la disposició addicional novena. 
 
 L'article 1 del RDL 8/2010 consta de quatre apartats; dels quals només el dos i 
el tres tenen caràcter de bàsic i són d'aplicació directa a l'Administració local. 
 
 L'apartat dos de l'article 1 dóna una nova redacció a l'apartat dos de l'article 22 
de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010 (Llei 26/2009, de 23 de 
desembre) mentre que l'apartat tres de l'article 1 modifica l'apartat cinc de l'article 22 
de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010 (LPGE). 
 
L'apartat dos de l'article 1 consta de dos subapartats A i B: 
 
Subapartat A: 
 
- A les retribucions del personal al servei del sector públic per al període comprés 
entre l'1-01-2010 a 31-05-2010; es manté l'increment previst en l'anterior redacció de 
la norma (el 0'3%). 
 
- A la paga extra de juny. La paga extra juny no és objecte de reducció perquè ja ha 
estat meritada. 
 
Subapartat B: 
 
- A les retribucions del personal al servei del sector públic a partir de l'1-06-2010; el 
nou redactat de l'article 22 apartat dos B) LPGE-2010 (donat per l'article 1. dos del 
RDL 8/2010), disposa que amb efectes d'1 de juny de 2010, el conjunt de les 
retribucions del sector públic experimentarà una reducció del 5%, en termes anuals, 
respecte de les vigents a 31 de maig de 2010.  
 
Retribucions bàsiques 
 
El sou i triennis queden reduïts en els termes previstos a  l'apartat tres B) article 1 
RDL 8/2010 en funció del grup o subgrup en què es trobi classificat el cos o escala al 
que pertanyi el funcionari.  
 

Grup/Subgru
p Llei 7/2007 

Sou Anual 
(X 12) 

Triennis Anuals 
(X12) 

Sou 
 Mensual 

Triennis 
Mensuals 

% 
Minoració 

A1 13.308,60 511,80 1.109,05 42,65 4,50 % 
A2 11.507,76 417,24 958,98 34,77 2,70 % 
B 10.059,24 366,24 838,27 30,52 2,00 % 

C1 8.640,24 315,72 720,02 26,31 2,00 % 
C2 7.191,00 214,80 599,25 17,90 0,25 % 
E 6.581,64 161,64 548,47 13,47 0,00 % 

 
Hi ha reducció per a tots els grups llevat del grup E (Llei 30/1984) i Agrupacions 
Professionals (Llei estatal 7/2007) que no experimenten cap reducció en sou i 
triennis.    
 
Retribucions complementàries:  
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El nou redactat de l'article 22. dos B).2 de la LPGE-2010 (modificat per l'article 1. dos 
del Reial Decret Llei 8/2010) diu textualment:  
 
2. Una vez aplicada la reducción de las retribuciones básicas en los 
términos indicados en el punto anterior, sobre el resto de las retribuciones se 
practicará una  reducción de modo que resulte, en términos anuales, una minoración 
del 5% del conjunto global de las retribuciones. 
 
a) Complement de destí (CD): la reducció ve fixada pel RDL i és un 5% en tots els 
nivells. 
 

Nivell Mensual Anual (X 12) 
30 968,75 11.625,00

29 868,93 10.427,16

28 832,40 9.988,80

27 795,85 9.550,20

26 698,20 8.378,40

25 619,47 7.433,64

24 582,92 6.995,04

23 546,41 6.556,92

22 509,84 6.118,08

21 473,35 5.680,20

20 439,70 5.276,40

19 417,25 5.007,00

18 394,79 4.737,48

17 372,33 4.467,96

16 349,93 4.199,16

15 327,44 3.929,28

14 305,01 3.660,12

13 282,53 3.390,36

12 260,07 3.120,84

11 237,62 2.851,44

10 215,19 2.582,28

9 203,97 2.447,64

8 192,71 2.312,52

7 181,50 2.178,00

6 170,27 2.043,24

5 159,04 1.908,48

4 142,21 1.706,52

3 125,42 1.505,04

2 108,57 1.302,84
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1 91,75 1.101,00

 
  Pel que fa a la paga extra de desembre, el sou i triennis queden reduïts i les 
quantitats venen fixades a l'article 1. Dos. B) apartat 3 en les següents quanties fixes: 
 

Grup/Subgrup Llei 7/2007 Sou Mensual Triennis Mensuals % Minoració 
A1 623,62 23,98 46,30 % 

A2 662,32 24,02 32,80 % 

B 708,25 25,79 17,20 % 

C1 608,34 22,23 17,20 % 

C2 592,95 17,71 1,00 % 

E 548,47 13,47 0,00 % 

 
 L'apartat tres de l'article 1 també consta de dos subapartats: A i B, referits al 
personal laboral: 
 
 Subapartat A: concreció de les retribucions bàsiques aplicables des de l'1-01-
2010 a 31-05-2010. 
 
 Subapartat B: concreció de les retribucions bàsiques aplicables des de l'1-06-
2010. 
 
 L'article 22. Dos B.4) de la LPGE-2010 (modificat pel Reial Decret Llei 8/2010) 
que regula la reducció de les retribucions del personal laboral del sector públic. En 
aquest sentit, per al personal laboral, el Reial Decret Llei 8/2010 estableix una 
reducció de la massa salarial, amb efectes d’1 de juny de 2010, del 5% de les 
quanties de cadascun dels conceptes retributius que integren la nòmina i que els 
correspongui percebre segons el conveni col·lectiu d'aplicació. La distribució definitiva 
de la reducció podrà alterar-se mitjançant negociació col·lectiva, sense que d'això 
se’n pugui derivar un increment de la massa salarial. Aquesta reducció és aplicable 
també al personal laboral d'alta direcció i al personal laboral no acollit a conveni 
col·lectiu que no sigui alt càrrec, i no és aplicable al personal laboral amb retribucions 
per jornada completa inferiors a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional (en 
còmput anual, 13.299,30 €). 
 
 La paga extraordinària de juny es percep sense reducció.  
 
 En virtut d’aquesta normativa, en aplicació així mateix del que proposa l’acord 
de la Comissió Municipalista de Catalunya de 28 de maig de 2010 respecte de les 
retribucions del personal eventual i càrrecs electes i, un cop consultats els 
representats sindicals del treballadors de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, es 
sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- APLICAR a les retribucions del personal de l’Ajuntament i dels organismes 
autònoms municipals, la reducció que s’estableix en l’apartat 2 de l’article 1 del RDL 
8/2010 relativa al sou, triennis i paga extraordinària de desembre. 
 
 2n.- APLICAR la resta de la reducció fins assolir una minoració del 5% de 
conjunt global de les retribucions en còmput anual, a les retribucions 
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complementàries, complement de productivitat, complements personals i hores 
extraordinàries. 
 
 3r.- APLICAR els mateixos criteris al personal laboral de l’Ajuntament, atesa 
l’equiparació de l’estructura retributiva del personal funcionari i laboral, i implementar 
les determinacions del Decret Llei 8/2010, pel que fa al personal laboral dels 
organismes autònoms municipals amb les corresponents modulacions adaptatives en 
tenir aquest personal una estructura retributiva diferenciada. 
 
 4t.- APLICAR els mateixos criteris al personal eventual, atesa la seva 
naturalesa d’empleats públics i atès que el seu règim jurídic s’equipara al dels 
funcionaris de carrera, d’acord amb l’article 12.1) i 5 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, aprovat per Llei estatal 7/2007, de 12 d’abril. 
 
 5è.- APLICAR als càrrecs electes la reducció per trams de retribució 
econòmica que recomana l’acord de la Comissió Municipalista de Catalunya de 28 de 
maig de 2010 de conformitat amb el següent quadre: 
 

Retribució Econòmica Total 
 

Reducció % 

Entre 81.155,04 € i 91.982,40 € o superior 15,00 % 
Entre 73.682,84 € i 81.155,04 € 10,00 % 
Entre 64.606,48 € i 73.682,84 € 9,00 % 
Entre 54.615,68 € i 64.606,48 € 8,00 % 
Entre 41.055,65 € i 54.615,68 € 7,00 % 
Entre 27.495,63 € i 41.055,65 € 6,00 % 
Entre 13.935,60 € i 27.495,63 € 5,00 % 

 
 6è.- DISPOSAR que en el supòsit que alguna de les reduccions de les 
retribucions que ha de percebre el personal afectat per l’aplicació d’aquestes 
mesures, per raons tècniques no es pugui implementar en la nòmina del mes de juny, 
s’autoritza a la Direcció de l’àmbit de Serveis Interns i Innovació (Recursos Humans) 
amb la fiscalització de l’Interventor municipal, en exercici de les funcions legals 
obligatòries establertes en l’art. 214 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
per a efectuar amb efectes retroactius les regularitzacions que en dret puguin 
procedir i resolució d’eventuals dubtes interpretatius en l’aplicació de les mesures de 
reducció del dèficit públic amb compliment estricte i exacte en tot cas del Reial Decret 
Llei 8/2010, de 20 de maig. 
 
 7è.- DISPOSAR que en compliment d’allò que preveu l’art. 14 del Reial Decret 
Llei 8/2010, els imports resultants de l’anterior reducció dels costos de personal es 
declaren com a recursos afectats i seran destinats a les finalitats contingudes en el 
susdit precepte i de conformitat amb la prelació establerta en el mateix. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ: En 
primer lloc i abans d’entrar diguéssim a fons amb el contingut del Decret deixi’m fer 
una breu valoració. En primer lloc dir que a aquest regidor i a aquest Govern aquesta 
mesura no ens entusiasma perquè creiem -i crec personalment- que és una mesura 
d’allò fàcil, molt “facilona”. Entenem, no pas perquè no cregui que hi hagi 
administracions que se’ls hagi de fer un aprimament pel que fa a les nòmines dels 
seus treballadors però en tot cas el que sí que no comparteixo és que aquesta sigui 
una mesura totalment indiscriminada i que per tant paguem justos per pecadors. Per 
què ho dic això?, ho dic perquè aquest Ajuntament i al menys des que jo en sóc 
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responsable hem intentat fer una, de la part de Serveis Interns, de Recursos Humans, 
hem intentat fer un exercici de responsabilitat pel que fa a l’equilibri el que és el 
capítol 1 de l’Ajuntament, el que fa referència als temes de personal. I ho hem fet en 
diversos sentits: per una banda, intentant que el que eren indicadors que varem 
començar a avaluar com poden ser els indicadors pel que fa a la despesa de 
personal respecte de la despesa corrent de l’Ajuntament o respecte de la capacitat 
d’ingressos, doncs estigués equilibrada i també avui intentant comparar aquests 
indicadors amb d’altres ajuntaments de similar tamany i d’aquí de rodalies com pot 
ser el Prat, Viladecans, Vilanova, Rubí, Manresa, Cornellà, he pogut comprovar que 
estem força ben posicionats en aquest sentit i mentre Sant Cugat i Granollers estem 
en un índex de 30 i poc percentatge de ràtio pel que fa a la despesa de personal 
respecte de la despesa corrent o la d’ingressos, d’altres municipis estan per sobre del 
40%. Per tant, aquesta és una de les línies que hem intentat mantenir un equilibri 
aquests darrers 3 anys i també pel que fa al que són mesures d’incentius pels 
treballadors, intentant desenvolupar un Pla de Carrera que permetés als treballadors 
de l’Ajuntament treballar per objectius i poder veure que la seva carrera professional 
es veu recompensada per aquest assoliment d’objectius que van aliniats amb el que 
són els objectius polítics d’aquest Ajuntament. Clar, ara ens trobem en que tot això 
que havíem fet els deures i havíem estat planificant-ho, doncs aquest Reial Decret 
ens obliga a baixar el sou als treballadors. Per tant, dir que nosaltres en aquest sentit 
no ens entusiasma aquesta mesura i no creiem que en aquest cas, o al menys pel 
que fa a l’Ajuntament de Sant Cugat, no creiem que fos una mesura necessària. 
 
 Dit això, i com que el Decret ens obliga, el que sí hem mirat ha estat de veure 
com podíem minimitzar aquesta afectació sobre els salaris dels treballadors i això ho 
hem fet intentant negociar amb els Sindicats en aquelles parts on el Decret ens 
donava una mica de marge però finalment no ha estat possible poder arribar a un 
acord, nosaltres creiem que fèiem una proposta sincera, però bé, al final no ha estat 
possible i per tant el que farem és aplicar el Decret tal i com està estipulat. I el Decret 
bàsicament el que diu és el següent: i és que hem de fer una reducció del 5% de la 
massa salarial de l’Ajuntament. Pel que fa als treballadors funcionaris això es farà, hi 
ha uns escalatges en el sou base, i després s’aplica en la resta de complements una 
rebaixa també amb tots i cadascun dels complements retributius per poder assolir 
aquest 5% que ens mana el Decret. Pel que fa al personal laboral, aquí aplicarem un 
5% a tots els treballadors, però també d’acord amb el que estem fent amb els 
escalatges dels funcionaris i afegir que em faltaria mencionar el que són els càrrecs 
eventuals que aquí aplicaríem els mateixos criteris que al personal diguéssim laboral. 
Vull dir, que els càrrecs eventuals també es regirien pels mateixos criteris que 
apliquem als càrrecs funcionaris. Finalment, en els càrrecs electes, aquí el que hem 
volgut tenir molt clar és que aplicaríem el que se’ns ha dictaminat per part de la 
Federació Catalana de Municipis, intentant que això no fos un mercat de Calaf i per 
tant, que no tots els ajuntaments apliquessin reduccions diferents i per tant, seguirem 
els criteris que ens ha marcat tant l’Associació com la Federació pel que fa als 
càrrecs electes. Hi ha també un escalatge i en funció dels sous dels càrrecs electes 
doncs aquest escalatge es va reduint. Finalment dir que l’estalvi que es produeixi 
degut a aquesta reducció s’haurà de destinar en aquest cas a disminuir 
l’endeutament a llarg termini de l’Ajuntament. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Ara sentia el Sr. 
Puigneró parlant de l’obligació que emana del Reial Decret. Un Reial Decret que s’ha 
fet, no ho oblidi, perquè vostès hi varen donar suport, vull dir que no ha caigut del cel. 
I després també ens parlava d’un exercici de responsabilitat. Precisament a mi em 
sobta això perquè en la Revista municipal de, la present, la que està actualment, qui 
signa no sé si és el Sr. Puigneró o qui és, com a Grup municipal de CiU, diu: “I com 
podem anar bé amb un Govern català que calla i fa seguidisme obedient de les 
directrius del Sr. Zapatero”, en referència al cas del Pla d’Austeritat. Què estem fent 
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seguidisme ara aquí al Sr. Zapatero? O què? És a dir, si un està d’acord amb unes 
mesures i té sentit d’Estat ha d’estar d’acord. Quan té sentit d’Estat i després tenir 
sentit patriòtic i donar suport a les mateixes mesures quan el Govern de Catalunya es 
veu amb l’obligació d’aplicar el Reial Decret. Igual, aquest Govern de Catalunya que 
segons vostè fa seguidisme del Govern de Zapatero ens veiem amb l’obligació ara en 
aquest Ple també de portar això a aprovació. És exactament la mateixa mesura. Bé, 
ERC el Decret del Sr. Zapatero en coalició amb vostès per passiva ens assembla 
molt malament, varem votar en contra, hem hagut de donar suport lògicament a 
l’acció del Govern de Catalunya perquè no li ha quedat altre remei, però aquí el que 
ens demana el cos és votar que no. I no votarem que no senzillament perquè inclou 
aquest punt les retribucions dels càrrec electes i encara sortiria algú dient, bé aquests 
han votat que no perquè no volen que es baixi als càrrecs electes. Ens abstindrem en 
el sentit més ampli del terme. Creiem absolutament injust, com ja hem dit abans, que 
s’abaixi el sou a unes persones que en aquest ajuntament i en molts d’altres estan 
fent molt bé la seva feina i amb uns equips que estan complint allò que els demanen 
els ciutadans i per tant, en fi, nosaltres és una mica més d’intentar pal·liar una mica 
aquest mal que ens ve però el que sí que demanaríem és que féssim uns missatges 
clars i coherents per part de tothom. I en un mitjà públic com és el SANT CUGAT 
AVUI, home, intentem fer missatges que com a mínim no creïn aquesta confusió. Jo 
demanaria a tots els membres de l’equip de govern que llegeixin el que han escrit 
aquest mes i a veure si això calia realment amb el clima que estem vivint.  
 
 . REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Bé, a mi 
em sobta relacionat amb el que diu el Sr. Grangé, com el Sr. Puigneró ha presentat el 
punt com una cosa aliena a ell i que ha d’assumir perquè el Real Decreto Ley del 
Govern Zapatero ..., escolti’m no li és aliè, la seva força política es va abstenir al 
Congrés dels Diputats i va permetre l’aprovació d’aquest Decret. Igual que la seva 
força política no ha donat suport a les mesures de la Generalitat de Catalunya, però 
per no tornar a tenir el debat que hem tingut abans dues vegades, i perquè són dos 
quarts de dotze anem per feina. Avia’m, les mesures que ha pres l’Ajuntament de 
Sant Cugat traslladant el que diu el Reial Decret Llei: no són suficients. Nosaltres 
votarem en contra perquè no estem d’acord, ja amb el Reial Decret Llei, no estem 
d’acord en traslladar als treballadors i treballadores públiques de l’Ajuntament de Sant 
Cugat el dèficit públic. Tema 1, tema 2: potser no només aplicar aquest Decret sinó 
un paquet de mesures. Als eventuals se’ls ha de reduir el salari igual que a un 
treballador amb plaça pròpia o un laboral o un interí? Els alts càrrecs de l’Ajuntament 
de Sant Cugat són eventuals, potser se’ls ha d’aplicar una altra escala com s’ha fet a 
altres administracions de Catalunya. Crec que en aquest sentit els hi manca una 
miqueta de ser agosarats, de racionalitzar, d’aprimar estructura. En aquest moment el 
St. Joly deu estar al·lucinant que jo digui aprimar, racionalitzar, per intentar 
racionalitzar una miqueta la despesa. No pot ser que traslladem tot això als 
treballadors i treballadores de la funció pública i els alts càrrecs de l’Ajuntament de 
Sant Cugat, dic alts càrrecs, els treballadors eventuals que són alts càrrecs, no es 
faci una reducció més gran de la que realment se’ls aplica amb aquest 4 o 5% com sí 
s’ha fet a altres indrets. Més mesures com per exemple el Sr. Grangé ha parlat: 
racionalitzar la despesa en el Butlletí municipal, racionalitzant unes altres despeses. 
La cultura del cost, com deia el Sr. Joly. Continuar per aquesta línia i ara en temps de 
crisi encara més. És per això que nosaltres no donarem suport a les mesures que 
presenta el Govern municipal. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En 
aquest Ple estan passant unes coses molt rares i ara a mi em tocarà donar suport al 
company del punt de Recursos Humans de CiU. Home, jo no sé si vostès s’han mirat, 
fa temps que no feia de Govern aquí, jo no sé si vostès s’han mirat el punt aquest que 
portem sobre l’Ordre del Dia però respecte dels càrrecs eventuals i el trasllat del 
Decret i el que es posa sobre la taula per part de les associacions municipalistes. És 
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un trasllat absolutament efectiu que s’ha fet a la majoria dels ajuntaments o com a 
mínim els que jo conec i els que ho han aplicat. En qualsevol cas escolti no repetiré 
els debats de les mocions reflectits en els punts anteriors. Jo crec que cal destacar 
l’equiparació que s’ha fet entre funcionaris i laborals, aspecte que ha permès una 
millor opció als treballadors laborals en aquest sentit, sobretot a les escales baixes, 
atès que han baixat de 5 i per tant, és correcte en aquest sentit. Hi ha molt debat 
sobre tot plegat. Què estem votant ara el retall dels funcionaris de l’Ajuntament? No, 
ara estem votant l’aplicació d’un Decret. L’aplicació d’un Decret que hi ha una sèrie 
de partits que han hagut de tirar endavant. No repetirem el debat d’abans, com us 
deia, sense somriure, però amb convicció i responsabilitat, què és el que hi ha, a 
ningú li agrada i per aquí hem de tirar. El que sí que proposaríem sense molta història 
és que en el marc de la Comissió Informativa que toqui o en el marc de la Junta de 
Portaveus es treballi o es tingui en consideració també aprofundir en el retall de 
dietes i indemnitzacions en la mateixa línia anàlogament que en els càrrecs electes. 
Ja sé que no surt al Decret però entenem que és de justícia. 
 
 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ: Doncs sí 
que passen coses molt rares però en tot cas dir que les explicacions que ha fet el Sr. 
Ferran Villaseñor les agafo com a meves pel que fa a la resposta als altres grups 
polítics. Afegir només que bé podem valorar la proposta que fa el Sr. Villaseñor, en tot 
cas a la propera Informativa i al Sr. Grangé dir-li que em sap greu però jo no sóc el 
càrrec electe de la columna del SANTCUGATAVUI del meu grup municipal, per tant 
en tot cas ja li demanarà a qui li hagi de demanar. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     18 (CiU i PSC) 
Vots en contra:   3 (ICV-EUiA) 
Abstencions:       2 (ERC) 
 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS NÚMS. 26, 27 i 28 
 

 26.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE COMPATIBILITAT A UNA 
TREBALLADORA D’AQUEST AJUNTAMENT. 
 
 Vista la petició de compatibilitat presentada per la treballadora amb contracte 
laboral de durada determinada d’aquest Ajuntament, senyora Marta de Castro Solé, 
entre la seva activitat municipal de tècnic de turisme, i l’activitat  docent a l’Escola 
Universitària de Turisme Mediterrani de la Universitat de Girona, a dedicació parcial i 
fora del seu horari de treball habitual. 
 
 Atès allò que disposa l’article 3.2) 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 Marta de Castro 
Solé, entre la seva activitat de tècnica  municipal de turisme i l’activitat docent a 
l’Escola Universitària de Turisme Mediterrani de la Universitat de Girona, a dedicació 
parcial i fora del seu horari de treball habitual,  de conformitat amb el que estableix 
l’article 3.2 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 
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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. 
 
 27.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE COMPATIBILITAT A UN FUNCIONARI 
D’AQUEST AJUNTAMENT. 
 
 Atesa la petició presentada pel senyor Josep Maria Heredia Garcia, funcionari 
en comissió de serveis d’aquest Ajuntament, amb categoria de tècnic de grau mitjà i 
funcions de cal de Servei de Comerç,  en ordre a que li sigui concedida la 
compatibilitat per a exercir de forma permanent una activitat privada de psicologia 
clínica i educacional, homeopatia i formador com a professional psicòleg, amb 
dedicació parcial 
  
 Atès que  la petició de compatibilitat es fa en base a un horari  fora de la 
jornada de treball en aquesta administració. 
 
 Vist l’informe  favorable, emès per la Direcció de l’àmbit de Serveis Interns i 
Innovació. 
 
 Atès allò que disposa l’article 12 amb relació a l’11 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l'adopció dels següents acords: 
 
 1r.- AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel funcionari en comissió de 
serveis d’aquest Ajuntament, senyor Josep Maria Heredia García,  als efectes de 
poder compatibilitzar la seva activitat municipal  de tècnic de grau mitjà i Cap de 
Serveis de Comerç i  la realització  permanent d’una activitat privada de psicologia 
clínica i educacional, homeopatia i formador com a professional psicòleg, amb 
dedicació parcial, fora de la jornada de treball d’aquesta administració,  de conformitat 
amb el que estableix l’article 12 amb relació al 11 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya.  En tot cas, la present autorització pot deixar-se sense efecte per 
variació de les circumstàncies relatives als llocs de treball, així com per modificació 
del règim d’incompatibilitats o per interès públic, i, en tot cas, perdrà vigència en cas 
de canvi de lloc de treball. 
 
 2n.- TRASLLADAR aquest acord a la persona interessada. 
 
 28.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE COMPATIBILITAT A UN EMPLEAT 
DE L’INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÓMICA I 
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (IGEPESI). 
  
 Atesa la petició presentada pel senyor Ivan Bravo Serrano, empleat de 
l’IGEPESI, amb contracte laboral de durada determinada com a auxiliar administratiu, 
en ordre a que li  li sigui concedida la compatibilitat per a exercir de forma permanent 
una altra activitat a Projectart-9barris Televisió com a suport administratiu, amb règim 
de dedicació parcial. 
  
 Atès que  la petició de compatibilitat es fa en base a un horari  fora de la 
jornada de treball en aquesta administració. 
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 Vist l’informe  favorable, emès per la Direcció de l’àmbit de Serveis Interns i 
Innovació. 
 
 Atès allò que disposa l’article 12 amb relació a l’11 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l'adopció dels següents acords: 
  
 1r.- AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per l’empleat públic de 
l’IGEPESI, senyor Ivan Bravo Serrano, als efectes de poder compatibilitzar la seva 
activitat municipal  d’auxiliar administratiu  la realització  permanent d’una altra 
activitat a Projectart-9barris Televisió com a suport administratiu, amb règim de 
dedicació parcial, fora de la jornada de treball d’aquesta administració,  de conformitat 
amb el que estableix l’article 12 amb relació al 11 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya.  En tot cas, la present autorització pot deixar-se sense efecte per 
variació de les circumstàncies relatives als llocs de treball, així com per modificació 
del règim d’incompatibilitats o per interès públic, i, en tot cas, perdrà vigència en cas 
de canvi de lloc de treball. 
 
 2n.- TRASLLADAR aquest acord a la persona interessada. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS PUNTS 26, 27 i 28 
 
 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ: Sí Sr. 
Alcalde, els tres punts següents són de compatibilitat, no sé si vol que els faci seguits 
i després els votem tots en bloc. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí, sí, expliqui’ls els tres, farem votacions 
separades, però expliqui’ls els tres. 
 
 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ: Molt bé, 
doncs els punt núm. 26 és autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta de 
Castro Solé per exercir l’activitat docent a l’Escola Universitària de Turisme 
Mediterrani de la Universitat de Girona, amb dedicació parcial i fora del seu horari de 
treball habitual de conformitat amb el que estableix la Llei d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
 El punt núm. 27 és autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel funcionari Jose 
Maria Heredia Garcia per a poder realitzar doncs una activitat privada de psicologia 
clínica i educacional, homeopatia i formador com a professional psicòleg amb 
dedicació parcial fora de la jornada de treball d’aquesta Administració de conformitat 
amb el que estableix la Llei d’Incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
 I finalment, el punt núm. 28 és autoritzar la compatibilitat sol·licitada per 
l’empleat públic de l’IGEPESI Sr. Ivan Bravo Serrano, per realitzar una activitat 
PROJECT ART NOU BARRIS TELEVISIÓ com a suport administratiu en règim de 
dedicació parcial fora de la jornada de treball d’aquesta Administració de conformitat 
amb el que estableix la Llei d’Incompatibilitats de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. Gràcies. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Com 
és habitual en aquests punts nosaltres ens abstindrem. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 26 
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Vots a favor:      16 (CiU i ERC) 
Vots en contra:    0 
Abstencions:        7 (PSC i ICV-EUiA) 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 27 
 
Vots a favor:      16 (CiU i ERC) 
Vots en contra:    0 
Abstencions:        7 (PSC i ICV-EUiA) 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 28 
 
Vots a favor:      16 (CiU i ERC) 
Vots en contra:    0 
Abstencions:        7 (PSC i ICV-EUiA) 
 
SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA CIUTAT 
 
 29.- PROPOSTA D'APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A 
L’ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE DE GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS 
URBANS I DE NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI. (EXP. NÚM. 78/10). 
 
 1r.- APROVAR, en els termes previstos a l'art. 94 de la Llei 30/2007 de 30 
d’octubre de Contractes del Sector Públic (LCSP) expedient de contractació per a 
l’adjudicació per procediment obert i tramitació ordinària del contracte de gestió i 
explotació dels serveis de recollida i transport de residus urbans i de neteja viària del 
municipi, essent el preu de licitació la quantitat de 7.250.000 €/any (IVA no inclòs). 
 
 2n.- APROVAR, en els mateixos termes presentats, el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec prescripcions tècniques que regeixen el contracte. 
 
 3r.- OBRIR el procediment d'adjudicació fixant com a forma de selecció del 
contractista el sistema de licitació pública mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària de conformitat amb allò que disposen els arts. 141 a 145 de la LCSP. 
 
 4t.- AUTORITZAR  la despesa total que es contracte comporta per import de 
7.830.000 €/any (IVA inclòs). 
 
 5è.- DECLARAR la despesa de caràcter plurianual, subordinada al crèdit que 
per a cada exercici autoritzin els pressupostos municipals corresponents a les 
successives anualitats de vigència del contracte, d’acord amb el que estableix l’article 
174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.    
 
 6è.- CONVOCAR licitació pública mitjançant anuncis a inserir al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya  i en el perfil de contractant de l’Ajuntament en els termes 
que disposen el plec de clàusules administratives particulars i els arts. 126 i 143 de la 
LCSP. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA: El que portem avui, com bé ha dit l’Alcalde i diu el títol, és 
l’aprovació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de gestió i 
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explotació del servei de recollida i transport de residus urbans i la neteja viària del 
municipi. També aprovarem en els mateixos termes presentats el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeixen el 
contracte. Aquest és un tema que és molt important per la Ciutat. Estem parlant d’un 
concurs que fa referència a serveis essencials obligatoris i molt importants del nostre 
municipi amb un import elevat i per tant, a nosaltres ja ens hagués agradat haver-lo 
pogut presentar fa temps però a vegades les coses cal treballar-les més, donar-li les 
voltes que calgui i finalment avui podem estar parlant d’aquest plec que ja hem 
explicat en diferents Comissions Informatives. Vull que sàpiguen que aquest plec no 
és fruit només de l’àrea de Serveis Urbans, que és en la que en molts casos en molts 
aspectes, sobre tot en els tècnics seria, és el que ens pertoca sinó que és un plec 
que ha estat elaborat i que no hagués pogut tirar endavant i voldria agrair molt 
especialment la col·laboració, perquè s’ha treballat de manera transversal, la 
col·laboració de diferents àmbits de l’Ajuntament, especialment Secretaria amb la 
Sra. Concha Cortés, la Vicesecretaria, que li ha dedicat molt temps, molt esforç i 
molta rigorositat com és habitual en ella. També voldríem agrair a la Unitat de 
Contractació, en especial a la Sra. Carme Oliver, tot el suport que ens ha donat, pel 
que fa a l’hora de plantejar aquesta contracta que passem de 3 contractes a 1 sol 
contracte de serveis. També evidentment a Intervenció, especialment al Sr. Carulla, 
que sé que no només ell sinó tot el seu equip han fet un estudi i una feina molt i molt 
llarga de tot el tema de costos i d’amortitzacions de vehicles que és molt important 
per aquest concurs, també Gerència, sense el seu suport no haguéssim pogut tirar 
endavant molts dels aspectes i evidentment al personal de Serveis Urbans, en 
especial a la Marisa Alvárez, que és la tècnica responsable i evidentment al Director 
d’Àmbit Víctor Martinez. Aquest plec, apart de la primera característica que és que 
passem de tenir 3 concursos a un sol, hem intentat dotar-lo de tot un esperit de 
modernitat que serveixi, que és un concurs per a 10 anys però que ens ha de servir 
per a donar aquest servei, millorar-lo, modernitzar-lo i tant en els aspectes de neteja 
com de recollida. També ens hem inspirat evidentment i hem segui, més que inspirat, 
els principis que estan fixats en el programa metropolità de gestió de residus 
municipals. També hem prioritzat sobretot aspectes que tenen a veure amb el 
compromís ambiental, tant pel que fa a sistemes de neteja, maquinària, reducció 
d’emissions. Entenem i és molt important per a nosaltres que els licitadors han de 
tenir un compromís ferm en termes, com he dit, mediambientals, i han d’incorporar 
polítiques internes que implementin accions concretes per a la millora de la 
sostenibilitat ambiental de la ciutat i per la formació contínua dels seus treballadors. 
L’Ajuntament treballa per apropar el servei al ciutadà i amb l’objectiu de poder satisfer 
a un cost racional tots aquests serveis. També hem tingut en compte aspectes que 
se’ns havien demanat a través d’alguna moció com el cas de la moció que va 
presentar iniciativa que ara no recordo si va ser al final amb el suport de tots els 
partits que feia referència als contenidors que ja ho teníem nosaltres previst i volíem 
que fossin contenidors que siguin adaptats i que tinguin característiques 
d’accessibilitat per a totes les persones amb problemes de mobilitat. També hem 
intentat configurar tot, tenint en compte al màxim el rendiment, l’eficiència i l’eficàcia 
dels recursos. Per aquest motiu per a nosaltres és bàsica assegurar la qualitat del 
servei i disposar de tractaments eficients i eficaços i instal·lacions ben situades i 
distribuïdes per a reduir els temps de desplaçament. En aquest sentit incorporem en 
els vehicles sistemes de posicionament que estiguin comunicats entre si i amb el 
centre de coordinació. També hi ha molts aspectes que és un plec molt extens i dóna 
les línies bàsiques dels mínims que nosaltres creiem que són, després d’aquests 
estudis tècnics que fan referència a horaris com hem dit abans però hi ha molts 
aspectes que repercutiran en la vida quotidiana de totes les persones d’aquí, amb 
l’objectiu sempre de donar un bon servei, doncs el que sí que vull que quedi clar és 
que demanem a les empreses contractistes un compromís ferm per tal de que els 
serveis en els pròxims 10 anys, tant de neteja com de recollida, funcionin 
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correctament amb les màximes garanties de qualitat i que Sant Cugat del Vallès 
esdevingui una ciutat neta, confortable i sostenible.  
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: En primer lloc, tal 
i com deia la Sra. Paraira aquest punt és una bona notícia per la ciutat. Volem felicitar 
a l’equip tècnic que l’ha fet. Sabem que és molt complex. Així com també volem 
reconèixer el clima general que des de la Informativa de Serveis Urbans ha 
desenvolupat tot aquest procés, hem estat informats i tot i ésser un tema que 
lògicament és tècnic com a mínim nosaltres ens considerem en el tema. Sí que volem 
destacar l’ampliació de serveis amb un manteniment del cost. La fusió de 3 contractes 
en 1 i la introducció de criteris i noves tecnologies com vostè deia. Però sí que hi ha 
un tema que ens neguiteja i molt. Un dels apartats del concurs parla de la subrogació 
dels treballadors que es farà a la nova empresa i en aquests apartat es parla 
claríssimament de que els treballadors hauran de tenir, hauran de conservar la 
mateixa categoria, i sou que tenien a l’empresa anterior. Així mateix l’empresa que 
subrogarà ha de fer un llistat amb tots els treballadors amb la seva categoria i sou i 
enviar-lo per tal de que així dins del mateix plec no es puguin passar a la nova 
empresa sense cap mena de greuge, evidentment conservant la totalitat de la 
plantilla. Molt bé, doncs el comitè d’empresa de l’empresa TMA va enviar una carta al 
Sr. Secretari dient-li que la relació que havia enviat l’empresa per tal de correspondre 
la sol·licitud del plec no era correcta aquesta relació de treballadors, no? I això és 
bàsic per tal de que tothom mantingui la seva categoria. Amb molt bon criteri la 
Secretaria General d’aquest Ajuntament va enviar una carta a TMA demanant-li 
explicacions sobre aquestes persones que no hi figuraven i que algunes que hi 
figuraven amb una categoria diferent de la que hi consta. I l’empresa TMA va 
respondre en uns termes que en el nostre criteri són absolutament insuficients i 
insatisfactoris. Entre elles, diuen que es ratifiquen en els noms i categories de les 
persones esmentades, que consten en el document –un document que segons 
notícies és del mes de gener, la relació de llocs de treball i de sous i categories- i 
apart esmentar-li al Sr. Secretari doncs que les condicions del contracte en el que 
tothom ha de mantenir el seu nivell salarial i categoria i planteja també doncs la 
reivindicació que fan les persones en que no es senten reconegudes en la seva 
categoria doncs la resposta de TMA diuen que desconeixen quines persones volen 
una nova categoria i a més que si en tot cas que si algú té alguna queixa doncs que 
han d’adreçar-se directament als Jutjats de lo Social. Aquesta resposta és 
evidentment una resposta que no diu la veritat. Ens hem de preocupar per una 
empresa que no es preocupa de saber si els seus treballadors estan o no estan en la 
categoria adequada i en tot cas si algú no està content no cal que es dirigeixi 
directament al Departament de Recursos Humans de l’empresa sinó que ho faci 
directament als Jutjats. Per tant, a nosaltres en principi aquesta resposta ens mereix 
molts dubtes i la nostra preocupació és perquè l’acció de Secretaria s’ha quedat en 
aquest pas. Al mateix temps el comitè d’empresa ens ha enviat la relació actualitzada 
en aquesta setmana doncs de tota la plantilla i hem de dir que hi ha notables 
diferències amb la relació que va enviar l’empresa pel plec de documents que es 
necessiten per fer el concurs. Per tant, aquí estem davant d’una situació per a 
nosaltres greu i preocupant, perquè en els moments que estem aquí hi ha 63 llocs de 
treball que ens preocupen. Per tant, sí que demanaríem aclariments al respecte i per 
suposat nosaltres condicionem el nostre vot a que aquest terme sigui aclarit.  
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Bé, 
comencem malament. Jo començaré pel revés. Començaré pel final i ho dic perquè ja 
els anuncio que ens abstindrem en l’aprovació d’aquest expedient. Mirin, vostès no 
poden, bé, ho estan fent, portar al Ple l’aprovació d’uns plecs de condicions que ens 
van entregar el passat dimecres a última hora. Pretenen que en 3 dies donem la 
nostra opinió d’un document de 100 fulls, tan complex i tan important, amb un cost de 
87 milions d’euros més IVA durant els propers 10 anys. Quan vostès porten treballant 
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molts mesos en el seu contingut. Repeteixo, el dimecres. Els recordo també que tal 
com vostès ens van anunciar en l’última Comissió Informativa de Serveis Urbans de 
dimarts, aquest document encara no està complert, queden petites modificacions. Per 
tant, nosaltres avui podem aprovar o no un document que no serà exactament el que 
s’entregarà a les empreses concessionàries. En definitiva, considerem que no són 
maneres de fer les coses. Dóna la impressió, dic dóna la impressió, que tot ho volen 
fer en solitari aplicant el rodet de la majoria per la seva aprovació. Vostès s’han negat 
sempre a donar-nos informació a mesura que anaven redactant el document dient 
que era confidencial. Vostès van votar en contra d’una moció que varem presentar el 
darrer any on proposàvem crear la Mesa de Residus. No ho han fet. No han convocat 
ni l’Agenda 21, ni han complert els acords pactats amb aquest Regidor que els parla 
per consensuar o al menys escoltar a les associacions, entitats i la FAV. Mal exemple 
de participació i transparència. No expliquem cap a quin model de gestió de residus 
volem anar, tenint en compte que ara hi ha 2 models diferents a la nostra ciutat. 
Sabem que volen acomplir el model de Catalunya de recollida de fraccions, perquè 
així ens ho marca la llei. Però aquest plec no marca el compromís municipal en 
aquest àmbit. Amb quant de temps ho volen fer? Tampoc ens han dit quines millores 
s’implantaran per aconseguir l’objectiu marcat pel 2012 per incrementar la recollida 
selectiva o la prevenció de la seva generació, tema també important. Quatre 
preguntes els vull fer. Primer: aconseguirem com contempla la Llei de residus la 
reducció de generació en un 10%?. Incrementarem el percentatge de recollida 
selectiva fins el 48%? Potser sí potser no, simplement no ens han dit com. Per què, 
com es fa a Valldoreix, no preveuen estendre la recollida porta a porta a altres indrets 
de Sant Cugat?. Els varem proposar de fer una primera fase a Mira-sol, ho han 
previst?. Ja els dic jo que no. Vostès diuen que és més car. Tema a discutir. 
Aleshores els preguntaria perquè a Mira-sol no i a Valldoreix sí, si és més car? En 
quant al contingut dels plecs, unes observacions: per una part diuen que l’empresa 
guanyadora tindrà 10 mesos a partir de l’aprovació del Pla Especial d’Usos per a la 
construcció del nou centre logístic. En canvi, mantenen que aquesta empresa té com 
a màxim 6 mesos per a ser operativa al 100 % comptant a partir de la signatura del 
contracte. No ens quadren els terminis o potser ens fa falta més informació. Com 
quedaran els terrenys que actualment utilitza l’empresa TMA si aquesta no guanya la 
concessió? No entro a discutir les diferències de plantilla com han dit els companys 
d’ERC respecte de la llista del mes de gener. Quines millores s’han previst per 
controlar el seguiment de treballs i facturació corresponent? Tots recordem els deutes 
milionaris que per 2 cops ha reconegut a l’empresa TMA i que van incidir tan 
negativament en els pressupostos. Puc entendre que la gestió de recollida i neteja a 
la nostra ciutat no és fàcil, però arribat a aquest punt vull recordar les recomanacions 
que va fer l’Interventor sobre aquest tema. Punt 4.2): es constata com a fet històric 
l’existència d’acumulació crònica i repetitiva de certs reconeixements de deutes 
municipals a favor de serveis prestats per part de l’empresa del Grup TMA que 
denoten un deficient control, gestió, formalització de la corresponent documentació 
contractual, pressupostària i de prestació de serveis concessionats o prestats. A 
continuació en l’apartat 4.3) del mateix informe recomana establir les mesures 
eficients i taxatives per tal d’evitar, etc. ... Aquestes recomanacions són de l’any 2007 
i ens preocupa molt que en el 2010 una de les conclusions de l’empresa contractada 
per a que els assessori en l’elaboració dels plecs afirmi, entre d’altres coses, que el 
servei actual està poc controlat. En el plec tècnic es fa referència a millorar 
l’accessibilitat als diferents tipus de contenidors, però no ens diu res sobre com 
millorar la seva operativa i facilitat d’ús. Estem parlant, per exemple, d’ampliar la 
bústia d’entrada dels contenidors de paper i cartró, avui insuficient i causa principal 
de que al final la gent, cansada i avorrida, deixi els cartonatges a terra. O de que el 
tancament de les tapes dels contenidors de rebuig sigui amb més retard. Són els 
primers en no fer cas a les ordenances municipals, d’això perdó em repeteixo, quan 
contemplen en el plec i permeten actualment que el buidat diürn de contenidors 
comenci a les 6 del matí. Recordin que els articles 92 i 80 de l’Ordenança esmentada 
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regulen la zona, els horaris i els valors de contaminació acústica permesos. Vostès 
exigeixen en el plec el compromís mediambiental d’aplicació de mesures com la 
utilització d’aigües freàtiques. Preguntem: tenim suficientment explotat aquest recurs 
en una ciutat com la nostra tan rica d’aigua en subsòl, per satisfer aquesta 
necessitat? Ja acabo. En el plec tècnic, plana 23, apartat 13, punt 4, diuen 
textualment: haurà de passar un vehicle de repàs com a mínim abans de cada vehicle 
de recollida. Escolti jo creia que el repàs no té que passar abans, ha de passar 
després, és el lògic. En el mateix plec tècnic, plana 26, apartat 16.1) diuen 
textualment: respecte la neteja viària l’àmbit d’actuació comprendrà tot el municipi a 
excepció de Valldoreix, la Floresta, les Planes, suposem que Can Borrull també, Sol i 
Aire, Can Barata i Can Cortés. Bé, com s’ho faran? Tindran les mateixes deficiències 
de neteja com fins ara? Evidentment sí. Espero que la seva resposta no sigui dir que 
en aquestes zones molts carrers no estan asfaltats. Ha estat l’argument més utilitzat. 
Ara precisament seria el moment de buscar alternatives i incloure-les en el plec de 
condicions per a donar millor qualitat de vida als seus veïns, o no són ciutadans de 
primera? Per cert, parlant de Valldoreix mencionar la manca d’informació donada a 
l’EMD exemple les dades demanades a la reunió del dia 10 d’aquest mes. Encara no 
tenen resposta. També saber què passarà amb La Serreta i Can Casulleres? Es farà 
també el porta a porta com l’EMD proposa, prèvia consulta amb els veïns? Una 
pregunta que mai té resposta. Del cost anual global dels serveis, quant correspon a 
Valldoreix? Quan parlem de neteja d’embornals, reixes i punts de captació d’aigües 
pluvials els hi falta dir que estan tots inclosos tant del nucli urbà com districtes, 
especialment la Floresta i les Planes on un 60% dels embornals estan tapats, 
obturats. Han pensat fer com es feia fa uns quants anys en intervencions ràpides 
després de fortes pluges en previsió de greus obturacions per pluges posteriors? No 
ho he trobat. Perdó. Bé, no podem donar d’entrada suport d’un plec de clàusules que 
és tan bàsic que no comporta cap compromís de l’Ajuntament. Deixem en mans de 
l’empresa contractista que es defineixi el model de gestió de residus a la ciutat. No 
ens sembla una bona opció i així que s’ha fet aquest plec amb una empresa externa 
del què percep tampoc coneixem el seu informe, el seu cost, ni la seva recomanació. 
No donem suport però estarem amatents al resultat d’aquest concurs i ja avancem 
com han fet palès els nostres socis de l’oposició que ens agradaria representar-los a 
la Mesa de Contractació. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Avui 
fins i tot hem derrotat a la Sra. Quadras, ja no hi és. Sempre des del respecte, era per 
tallar una mica ... Escolti’m jo crec que les intervencions que ha realitzat el Sr. 
Massanés, home, és difícil aprofundir alguna cosa més. Crec que no cal. També hem 
tingut un debat molt clar sobre l’aspecte que ha parlat el Sr. Grangé sobre Recursos 
Humans evidentment afegir-nos sobre el dubte que hi ha al voltant. Suposo que la 
Sra. Tinent d’Alcalde ja respondrà en el següent apartat. Per tant, no hi entrarem 
excessivament en el tema tècnic perquè ja ens ho ha tocat tot i el que sí que entrarem 
és perquè en aquest plec de condicions que el que uneix és els 3 actuals que tenim, 
que si no recordo malament 2 estaven ja exhaurits i es demanava una pròrroga de 
feia temps i l’altre acabava el mes de desembre, perquè unifiquem gestió, o sigui tot 
això que estem parlant, amb construcció? La construcció d’un centre logístic que es 
realitzarà a la zona de Can Magí, entenc que a la Carretera de Roquetes. No hem 
sabut veure a l’expedient un informe de mobilitat al respecte perquè diguem que els 
camions de les escombraries una de les coses que tenen és que passen i generant 
possiblement algun problema de mobilitat en aquella zona o no, suposo que vostès 
deuen tenir aquest estudi i si no l’haurien de tenir i segur que passant-se. D’altra 
banda, també poso sobre la taula que en aquella zona, en aquella pastilla on es farà 
el centre logístic, centre logístic és per entendre el que hi ha a Can Fontanals de TMA 
doncs en un altre lloc una mica més petit. Entenc, jo no sé si existeix, vostè ho ha dit, 
no sé si existeix alguna operació de requalificació urbanística d’aquell àmbit, que 
obriria parèntesi, que no estaria malament perquè allò està fatal, en un termini de 10 
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mesos, per ajustar, o una mica més endavant. En qualsevol cas també sembla com si 
estiguem parlant de que hi ha “bronca” amb canvi de concessionari, en un procés de 
selecció no hi té per què haver un canvi de concessionari, hi ha unes pliques que 
podem permetre que hi hagi la continuació de l’actual concessionari i per tant, ens 
trobaríem amb la cosa curiosa de que hi haguessin 2 centres logístics, un centre a 
Can Fontanals i un centre per construir a la zona de Roquetes, i per això 
preguntàvem si hi ha prevista alguna modificació en aquest moment a Can Fontanals. 
En qualsevol cas això segurament no forma part del debat. Però bé, per si de cas. 
Recordar també que el que modifiquem a la zona de Can Roquetes de carretera de 
Roquetes és un sistema 7b, és un sistema general d’equipaments destinat a 
equipament esportiu, i per tant, el que fem és modificar-lo i posar un centre lligat a les 
característiques del plec de condicions. Estem parlant d’1,5 milions i el conjunt de 
plec anual són uns 7,5 milions. Per tant, estem parlant al voltant de 87 milions. Jo em 
sembla que és la vegada que hem intervingut en un Ple amb més calers sobre la 
taula, per entendre’ns i amb això em sumo, evidentment, a les paraules del Sr. 
Massanés, que si bé hem tingut explicacions en diferents aspectes de la Comissió 
Informativa, el plec tal com està, el varem tenir el dimecres i com vostès entendran 87 
milions, dijous, divendres, dissabte, diumenge, dilluns, home ens surten a uns quants 
milions cada dia per prendre posicionament. Jo crec que no és la manera més 
adequada i tal com anàvem jo crec que en la Comissió Informativa d’aquest àmbit 
sempre hem treballat des d’una coherència òptima, jo crec que aquí no hem estat a 
l’alçada des del punt de vista de tramesa d’informació. Jo sé que si vostès estiguessin 
aquí dirien el mateix, perquè 87 milions no es pelen en 2 hores. Els plecs de 
condicions són complicats des del punt de vista tècnic. Vostè ha referit molt bé en 
molts aspectes, però nosaltres creiem que s’ha aprofundit en algunes coses i per tant 
també posarem un punt positiu, més d’un punt positiu, per exemple la ubicació dels 
diferents equipaments i els equips, els tipus de contenidors, bé el tipus de la formació 
dels contenidors, no sé com es deien, “rotubulars” em sembla, el lligar amb el terra 
d’aquests contenidors. S’ha millorat molt en aspectes d’horaris, no repetiré el debat, 
s’ha millorat en aspecte d’horaris però haurien d’haver concretat que no es fes a les 6 
del matí en algun dels llocs, i també suspendre les bufadores. Per tant, en tot cas, de 
cara a l’acta la meva intervenció de l’altra vegada ja serveix en aquest punt. Dubtes 
sobre la recollida d’aigües freàtiques, sí que es parla, evidentment, que es recollirà 
amb aigües freàtiques, espero que no s’agafin els embornals aquells de bombers per 
agafar aigua, perquè vostès saben que s’ha fet i s’ha agafat aigua potable per regar 
els carrers, sinó ja li passaré una fotografia un altre dia ja que hi som. Hi ha un dels 
aspectes que també han preguntat és que no es podrà incrementar la quantitat de 
contenidors soterrats existents, per tant, davant d’aquesta consideració la pregunta 
és, no farem més contenidors soterrats? O els nous contenidors soterrats formaran 
part d’una ampliació del contracte? De recollida porta a porta de l’EMD ja n’heu parlat 
i per tant, destacaríem coses més positives és important, i entenem que hi hagi els 3 
contractes de RSU, FORM, neteja i via pública en un mateix. Entenem que de cara a 
economies d’escala i per tant, que el nou adjudicatari podrà realitzar millors accions i 
per tant, a millor preu. Creiem que es valora suficientment la capacitat tècnica però no 
estem d’acord així d’entrada en que es limitin les baixes a un 8%. Creiem que en un 
moment de necessitat econòmica segurament s’haurien d’haver aprimat més les 
baixes, les baixes temeràries no, les baixes econòmiques en aquest sentit i per tant, 
ens trobem en una situació una mica curiosa; nosaltres necessitem aquest plec, la 
ciutat necessita aquest plec, hi ha un punt que segurament cada mes que passa hem 
de pagar més diners en aquest sentit i per tant, és necessari que tiri endavant. No ens 
han passat la informació amb el temps adequat per tirar-lo endavant, però estan 
entrant construcció, estan entrant en gestió i no entenem perquè. Per aquest motiu i 
per tots aquells expressats pel Sr. Grangé i el Sr. Massanés, el nostre vot serà 
l’abstenció, tot esperant que el debat del plec de condicions no acabi aquí sinó que 
continuï la seva licitació. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Si li poden acostar el “micro” en 
el Sr. Joan Gaya, de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix que ha 
demanat la paraula. 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. JOAN GAYA, EN REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 
MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX, EN ELS TERMES DE 
L’ART. 44.2.ll) DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. 
 
 . SR. JOAN GAYA, DE L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE 
VALLDOREIX (EMD): Gràcies Sr. Alcalde. En primer lloc jo voldria agrair que s’hagi 
considerat les peculiaritats del terme de Valldoreix, en quant a la recollida 
d’escombraries i als diferents plantejaments tècnics que fa al respecte. Malgrat tot, 
aprofito per recordar també vaja que hem col·laborat des de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada en la implementació del sistema que actualment està funcionant, 
que és un sistema híbrid, malgrat de que nosaltres en la recollida domiciliària mig sí 
mig no, que nosaltres malgrat de que nosaltres no hi estàvem absolutament d’acord, 
perquè pensàvem que aquest tipus d’implementació s’ha de fer globalment d’acord. 
Hem col·laborat activament sobre tot en el tema d’informació al ciutadà, de facilitar els 
medis en tot el que hem pogut, però també hem de dir que malgrat això trobem a 
faltar un veritable treball conjunt amb els temes que fan referència en l’àmbit territorial 
de l’EMD. A veure, per què? Perquè jo penso que s’haguessin pogut millorar alguns 
dels aspectes tècnics que estan contemplats i vull fer veure que el plec de condicions 
tècniques està farcit d’excepcions parlant de Valldoreix. Perquè Valldoreix té un 
sistema diferent i peculiar que vostès mateixos plantegen i que nosaltres estem 
absolutament d’acord i l’experiència que hi ha en d’altres municipis semblants com el 
que és la realitat de Valldoreix, com per exemple Matadepera, demostra que funciona 
molt bé aquest sistema i que a més té una economia important, més del que sembla, 
que el que sembla és que és més car, però no ho és forçosament, nosaltres pensem 
que aquestes excepcions que estan incloses al llarg de tot el text, trocets, malgrat tot 
deixen pendents algunes ambigüitats que creiem que si el text referent a aquesta 
tipologia de recollida d’escombraries que és diferent, fos redactada específicament i 
apart com un annex o com un capítol apart quedaria molt més coherent en si mateix i 
no hi hauria aquests defectes de redacció. No entro en detall amb aquestes coses. 
D’altra banda, com que el sistema de recollida d’escombraries de Valldoreix que fa 
Sant Cugat jo crec des de fa uns 12 anys quan es va perdre aquesta competència i 
que abans ho havíem fet normalment nosaltres es va fer en raó de l’economia 
d’escala. Aquesta és una paraula que n’estàvem parlant sempre. A veure, no s’ha 
d’abusar d’aquesta concepció de l’economia d’escala, jo penso, sobre tot quan es 
tracta d’un mètode absolutament diferent. Estem pensant de que la inversió que ha 
de fer el concessionari o que haurà de fer el concessionari és absolutament diferent 
per la tipologia de recollida de Valldoreix que per la resta del municipi i per tant, 
creiem que el tema d’economia d’escala en aquí no és lligable i per tant, fins i tot, 
pensem que això que he dit abans de que posessin un capítol redactat apart 
específicament i que podria aleshores garantir millor la coherència de tot el sistema 
diferenciat en si mateix diguem-ne penso que potser seria bo fer una excepció a una 
cosa que ha dit vostè abans i que em sembla que com a principi general és vàlida, 
que és que una sola concessió sempre és millor que fer-ne tres, però en aquest cas 
al ser tan diferent jo penso que no és cert de que fer una sola concessió sigui 
realment una millora en economia d’escala ni en res. Perquè és possible que el tipus 
de concessionari que es presenti en un tipus de recollida o en una altra fos fins i tot 
diferent. I per tant, el context gran de la concessió, gran de la recollida de Sant Cugat 
pot ser que pateixi per culpa de demanar aquestes exigències i aquestes peculiaritats 
de Valldoreix, i per tant, potser seria bo en aquest cas, plantejar-se la possibilitat, en 
resum, de fer un text diferenciat i específic per aconseguir una màxima coherència en 
el tema de les peculiaritats de Valldoreix, i l’altra, estudiar la possibilitat de fer una 
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licitació separada, perquè és possible que el tipus de concessionari que es presenti 
fos diferent. Moltes gràcies. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA: Avia’m pel que fa al tema del personal l’altre dia ho varem 
explicar a la Comissió Informativa, ens acompanyava la Sra. Vicesecretaria, el Sr. 
Carulla i la Sra. Carme Oliver de contractacions però és un tema complex que 
sobrepassa una mica l’àmbit meu propi perquè hi ha aspectes de personal i això i 
intentaré explicar el que es va dir l’altre dia i per què de la postura aquesta que així 
explicada sona una mica com estranya. És un contracte de serveis, en aquest 
contracte evidentment es contempla la subrogació del personal, val? Aleshores a 
l’hora de determinar quin és el personal que hi ha a l’empresa, nosaltres el que li diem 
a l’empresa que hi ha en aquests moments, li diem: dóna’ns la relació de persones 
que hi ha a l’empresa. Aquí s’ha de fer una distinció primer, el personal aquest al que 
es refereix vostè és el personal de neteja viària que es regeixen per un conveni 
col·lectiu, després hi ha el personal de recollida, que es regeixen per un altre conveni, 
que això també servirà també per homogeneïtzar tot aquest personal. Ara amb la 
nova contractació de la neteja viària que tenen un contracte es va fer la contractació, 
ells tenien unes característiques, tenim una llista amb els noms, els cognoms, el sou, 
les hores, bé tota la relació que cal per poder les altres licitadors saber de què estem 
parlant en quant a cost de personal i aleshores sorgeix una discrepància. Amb alguns 
dels treballadors de la neteja viària que diuen que són peons especialistes. En el 
conveni hi ha 3 tipus de personal: els peons, els peons especialistes, que són els que 
portarien algun tipus de maquinària i els oficials, que són ja els que portarien doncs 
màquines més grans o escombradores, el que sigui. Aleshores, la relació de personal 
que surt, nosaltres en el plec hem posat per una banda la relació de personal que ens 
ha donat l’actual concessionari i després una relació de personal sense noms, amb 
una diferenciació de categories que nosaltres creiem que és la que haurà de donar 
servei a aquesta nova contracta que es pot ampliar o el que sigui, garantint sempre 
els drets dels treballadors que hi ha actualment. La discrepància ve en que es veu 
que per aquest camí l’actual concessionària va fer un conveni de manera unilateral 
amb aquests treballadors de la neteja viària on l’Ajuntament no hi va participar i fruit 
d’aquest últim conveni que els empresaris i treballadors van acordar de manera 
unilateral representa que els treballadors estan descontents perquè se’ls hi va dir que 
se’ls hi reconeixerien unes categories que ara a l’hora de presentar la llista no han 
quedat reflectides. Nosaltres, com vostè ha dit, hi ha hagut diferents reunions aquí a 
l’Ajuntament amb Gerència, Personal, Secretaria, també Serveis Urbans, per veure 
què és el que estava passant amb aquesta discrepància, el posicionament que se’ns 
ha dit des de Secretaria, des del primer moment és que nosaltres, l’Ajuntament o 
l’Administració, no té potestat per definir les categories d’uns treballadors que no 
tenen una relació contractual amb l’Ajuntament, nosaltres tenim la relació amb 
l’empresa i l’empresa té una relació contractual amb aquests treballadors, una cosa 
és que garantim els drets de subrogació, però nosaltres no som ningú per a dir que el 
“Pepito Pérez” sí que té la categoria d’oficial, aquest és un conflicte que hi ha, 
malauradament, perquè no és agradable i és el moment de que si aquests 
treballadors senten que no tenen reconeguts els drets doncs aquest matí han vingut a 
l’ajuntament perquè és una manera de fer pressió però el posicionament nostre no és 
de desentendre’ns sinó que l’Ajuntament no té capacitat per atorgar categories a cap 
treballador. Nosaltres estem per donar-los-hi el suport que calgui i així hem estat 
actuant, nosaltres hem estat parlant amb ells i els hi hem dit que nosaltres en el nou 
concurs sí que tenim una altra llista però la primera llista nosaltres vam tornar a 
demanar al senyor concessionari si estava segur que els treballadors eren els de la 
llista, perquè així ens ho van demanar els treballadors, i en van dir que sí, que la 
relació era aquella; si hi ha conflicte és un conflicte entre treballadors d’empresa i per 
desgràcia o sort, no ho sé, els mecanismes que hi ha establerts és que aquests 
treballadors si no estan d’acord amb això reclamin per via contenciós laboral per 
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poder veure reflectits els seus drets. Per part nostra, com administració, hem intentat 
donar el suport en aquest cas, hem escoltat, ens hem reunit, però arriba un moment 
que no és potestat nostra i no podem fer-hi més. Tot això evidentment amb el nou 
Plec, la lògica em fa pensar que tot això s’unificarà, que hi haurà un conveni i que se 
solucionaran els temes, però el que no podem fer en cap cas és donar categoria a 
uns treballadors que no hi tenim cap relació. 
 
 Els hi agraeixo molt l’esforç que han fet de llegir-se els plecs que sé que són 
complexos i en prenc totes les aportacions com a molt positives i amb fruit de l’interès 
que és el que tots volem. 
 
 M’he oblidat també de dir que no sé si servirà per donar resposta a algunes 
preguntes, potser amb concreció no les podré respondre totes, és que en el Plec 
incorporem una sèrie de mesures que són novedoses en alguns casos i que donaran 
o evitaran coses que han passat fins ara degut a diferents motius com el creixement 
de la ciutat o voler donar resposta a nous serveis o voler fer millores que a vegades 
ens hem trobat una mica corsecats perquè en aquests temes tot va canviant molt 
ràpid, llavors m’agradaria destacar que hem incorporat un sistema de control de 
qualitat a tres nivells per poder fer un bon seguiment d’aquesta contractació, aquests 
tres nivells un és les auditories econòmiques financeres del servei, establir un control 
de qualitat i un procés de millora continua. Amb aquest procés de millora continua 
aconseguiríem que no ens trobéssim davant d’una concessió que és estàtica o és 
rígida i que a l’hora de poder fer alguna modificació, implantar o modificar cap a dalt o 
modificar cap a baix que és el que ens passava ara amb horaris, recollides, etc., 
doncs ens trobàvem corsecats i lligats per un contracte o per unes normes que ens 
havien establert. En aquest procés de millora continua això vol dir que cada mes es 
farà una revisió d’una sèrie d’aspectes a través d’una comissió i que el que no volem 
és que en cap cas torni a passar que es fan aquestes pilotes o acumulacions de 
serveis i es tindrà un control estricte mensual de tots els punts que puguin ser per 
exemple aquí hem passat tres vegades i amb una n’hi ha prou, doncs que tinguem un 
marge de maniobra, o al contrari, que haguem implantat alguna cosa i que veient que 
cal una modificació passat el temps doncs també es podrà encabir aquí dintre amb la 
qual cosa la concessió serà més flexible dintre d’uns termes, evidentment, i ens 
ajudarà també a tenir un millor control. Després també introduïm un concepte de 
facturació per certificació de serveis, en els contractes d’obres estem molt acostumats 
a parlar de certificacions per les obres que van fent i el que nosaltres introduïm aquí 
són uns conceptes de que hi ha una part del pressupost, del que paguem cada mes, 
que pagarem per serveis realment efectuats, hi ha sistemes de control per 
deduccions per incompliments, perquè les coses s’han de fer i s’han de fer bé, llavors 
hi ha tot un barem de control de si per exemple no han passat a netejar el carrer “x” i 
es pot comprovar que no han passat doncs això pot tenir un advertiment, o pot tenir 
-depèn del grau d’incompliments- o es pot arribar a sancions, i per tant la factura que 
cobrarà el concessionari no la cobrarà ho faci o no ho faci, tingui els treballadors 
malalts o no, sinó que ho farà per servei ben fet i efectuat, una part, evidentment. 
 
 També introduïm dintre d’aquesta dinàmica el tema de la nau, que algú de 
vostès ha comentat. També és una cosa novedosa i entenc que pugui crear una mica 
de recels o d’incomprensió; no som els primers en introduir aquest concepte dintre 
d’un concurs de neteja i recollida, cada vegada més els diferents plecs que van sortint 
per tot Catalunya tenen aspectes en compte com aquest que presentem avui. 
Nosaltres creiem que és un avantatge molt important i que és l’oportunitat en el 
moment de presentar el Plec de poder comptar amb una nau o amb un centre de 
serveis. En aquests moments l’actual centre de serveis estaria en uns terrenys 
propietat del concessionari, això és una fórmula que s’utilitza en molts dels concursos 
que hi ha vigents o en d’altres que es presenten; als licitadors se’ls hi demana que 
han de tenir un terreny, perquè tots els vehicles de neteja i recollida i les 
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escombradores i els carritos o la maquinària mixta que faci falta doncs que puguin 
anar a un lloc. En aquests moments l’actual concessionari nostre ho té en els terrenys 
de Can Fontanals que són seus i són de propietat privada seva. Nosaltres amb 
aquest nou plec el que demanem és la construcció d’aquesta nau perquè creiem que 
això ens comporta molts avantatges, si en el cas d’aquesta licitació guanyés el mateix 
concessionari, doncs és un concessionari que disposa d’una nau en el nostre 
municipi, si no nosaltres hauríem de donar un radi que podria ser fins a Cerdanyola o 
Rubí i el concessionari que guanyés hauria de tenir una nau on es guardessin tots 
aquests serveis de neteja, això passa a la majoria de municipis. Nosaltres el que 
creiem amb la nau, intentant resumir, és que durant el període de vigència del 
concurs quedarà amortitzat el preu, està dins la concessió, s’ha fet un esforç, ens 
ajudarà a guanyar temps a desplaçaments perquè pensin que el servei es comença a 
comptar des de que la maquinària o el personal surt de la nau aquesta, que si està a 
Rubí cada dia perdem entre 20 minuts o mitja hora, depèn del trànsit, més l’anada i 
tornada; nosaltres creiem que guanyarem en eficiència real del servei, en la prestació, 
és un cost que quedarà com a propi de la ciutat, després el pagaríem igual i quedaria 
a nivell de la concessió, i amb això ho aconseguim, i que ja altres exemples d’aquest 
tipus de contractes que s’havien fet com el Fitnes, que també es va lligar la 
construcció, i ara no em ve al cap cap altre però no som els primers ni el primer 
municipi. 
 
 Pel que fa a altres aspectes tècnics, que quedi clar que el servei de neteja 
afecta a l’àmbit de Sant Cugat i Mira-sol, que realment la Floresta, les Planes, Can 
Cortés, Can Barata i Sol-i-Aire queden fora d’aquesta concessió, que són serveis que 
estem netejant amb la Brigada perquè són nuclis molt aïllats i ens costaria molt, al 
menys de moment, fer aquests serveis amb el que tardaríem a pujar i a baixar, a més 
les característiques -la recollida d’escombraries la fem, evidentment-, de neteja ho 
hem plantejat així. Pel que fa al tema de Valldoreix jo agraeixo i ho dic de veritat la 
col·laboració que hem tingut sobretot amb el Pablo Alonso de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada, crec que tots plegats s’està fent una bona feina, que hi ha coses a 
millorar, sobretot per part nostra evidentment, però en el Plec quedaran resoltes 
moltes coses, nosaltres no plantegem no només un únic sistema de recollida, estem 
parlant de recollida soterrada, recollida de càrrega lateral, recollida selectiva, recollida 
de porta a porta, etc. Per tant això no és un problema a l’hora de plantejar-ho tal com 
s’ha plantejat, no s’ho ha de prendre com una cosa a part sinó que nosaltres l’hem 
tingut com un tot, igual que hi ha en els diferents serveis. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: L’Ajuntament 
evidentment no pot canviar categories, el que sí ha de fer és comprovar la veracitat 
de la informació que demana, i revisant l’expedient a tots els llums la informació que 
ha donat l’empresa TMA en aquest aspecte és insatisfactòria, aleshores l’Ajuntament 
el que sí que pot fer és demanar els fulls de nòmina, per exemple, on s’hi reflecteixen 
les categories laborals o pot demanar els fulls de liquidació a la Seguretat Social on 
també hi està reflectit el sou real i la categoria laboral, així l’empresa podria acreditar 
o no la veracitat de la informació que dóna. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Donat 
que la majoria de preguntes que he fet no han estat respostes, si no li sembla 
malament Sra. Paraira jo li enviaré la meva intervenció i vostè agafis els dies que 
vulgui, més de tres, per donar-me la resposta, perquè realment com a membre de 
l’oposició m’és dolorós comprovar com en un tema tant important com aquest i per la 
ciutat amb un cost de 87 milions d’euros, ens donen només 3 dies per estudiar-ho, 
crec que aquí no s’ha actuat correctament. 
 
 Per acabar una pregunta, en el cas que guanyés TMA, rectifiquin-me si m’he 
equivocat, vostè ha dit que aprofitaria els terrenys que ja té? 
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 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Seré 
més breu que la Sra. Paraira. Una pregunta, vostè creu que l’Ajuntament ha de vetllar 
pel compliment dels drets laborals i sindicals dels treballadors d’una empresa 
concessionada?, sí, no, no ens toca, no sé, vostè mateixa. L’altra pregunta, és 
possible que no ho hagi apuntat bé però crec recordar que són 24.000 m2 la 
parcel·la, com a mínim la parcel·la que hi ha aquí és això, el que passa que la 
parcel·la destinada al centre és menys, no sé si em podria dir a quants metres 
quadrats aproximadament, 20 o 30 amunt o avall no passa res, es destinarà aquesta 
actuació. L’ajuntament el que fem és cedir durant 12 anys un terreny, i això arreu val 
calers, la cessió d’un terreny a partir del qual es construirà -amb diners que posarà el 
concessionari, 1,5 milions- un centre logístic, això val una sèrie de diners, entenc, no 
sabem si molt o poc, no sabem si són els 24.000 aquests que li dic o potser són 500, 
però és clar, si fossin 500 no ens hi caben ni tres camions. Suposo que vostès tenen 
una memòria econòmica al respecte i quin és el grau d’amortització d’un suposat 
lloguer d’aquest bé públic i per tant seria interessant que també aquesta informació 
fos a l’expedient, cosa que no hi era. Per tant, jo crec que aquí hi ha una sèrie 
d’informacions que ens haurien de traspassar, perquè aquest tema de la construcció 
no és que no l’entenguem, aquí de moment hi arribem, jo crec que vostè s’ha explicat 
molt bé, les explicacions que vostè ens ha donat en aquest sentit són clares, però 
aquí hi ha una diferència de model i que hi ha aquí una peça que és on fem el centre 
logístic que no ens quadra, sobretot no ens quadra per si donés la casualitat que 
l’actual concessionari guanyés perquè ens trobaríem amb dos centres logístics, en 
l’anterior plica i en d’altres pliques que vostès han fet similars, el concessionari nou 
sortit no ha hagut de construir el lloc on deixarà els equipaments, jo crec que en la 
concessió d’arbrat i de cura del jardí, no sé si l’ajuntament ha cedit un equipament a 
partir del qual ha realitzat tota aquesta actuació, si és així se m’ha passat, i si no per 
què ha funcionat aquesta situació en aquest sentit. Per tant dues preguntes: vostès 
creuen que hem de vetllar pels drets laborals i sindicals de les empreses 
concessionades, sí o no?, o no sabe, no contesta; i la segona és en referència a si 
tenen calculat el valor monetari o l’informe econòmic en referència al terreny que 
l’Ajuntament posarà a càrrec del concessionari. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA: La informació de les nòmines, els TC1 i tot això s’ha 
demanat a l’empresa, està tot demanat, està tot quadrat, nosaltres hem tret la llista 
que crèiem que dóna resposta al que realment hi ha en aquests moments, hem donat 
també l’opció de l’altra llista, del que creiem que haurà de ser la propera i ha estat 
revisat per totes les persones implicades i que coneixen millor aquests temes. Que 
hem de vetllar pels drets laborals, evidentment, però dintre de les coses que ens 
toquen, nosaltres a les que se’ns ha posat en coneixement una sèrie de 
discrepàncies hem intentat donar suport i assessorar en la mida del possible, la 
segona llista del plec dóna resposta a això i estem seguint els criteris que des de 
Secretaria se’ns han donat del que hem de fer o del que no hem de fer. 
 
 Nosaltres donem 10 mesos per construir la nau, que em sembla que són 7.000 
metres, i 6 mesos per tota la posada en funcionament completa del servei, mentre no 
estigui construïda aquesta nau el licitador que guanyi haurà de llogar uns terrenys, si 
els té millor per a ell i si no els haurà de llogar en un radi em sembla que era de 7 
km., si guanyés el mateix concessionari que hi ha ara nosaltres el que volem és 
entrar a casa nostra a controlar els nostres vehicles, poder veure com estan els 
treballadors, i no entrar a casa d’un tercer. No és una cosa novedosa, no som els 
primers a fer-ho, podem estar-hi d’acord o no però és així, i si guanyés el mateix 
hauria de fer-la igualment, evidentment. 
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 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Vostè 
podrà entrar en una propietat concessionada? 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA: Sí. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:     14 (CiU) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:      9 (PSC, ICV-EUiA i ERC) 
 
SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
 30.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE 
CATALUNYA. 
 
 L’article 31 de la Llei catalana 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 
defineix un ampli marc competencial de les entitats locals, tant des del punt de vista 
de les competències pròpies i obligatòries (article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de bases del Règim Local), com de la possibilitat de creació i gestió de centres i 
serveis corresponents a l’àmbit dels serveis socials especialitzats.  
 
 En ordre a facilitar el desenvolupament  del marc competencial esmentat, la 
mateixa Llei de serveis socials preveu i regula la desitjable col·laboració entre les 
Administracions Públiques i, específicament, contempla a l’article 41.2 “l’establiment 
per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis i la creació d’ens de gestió 
per mitjà d’un consorci o d’altres modalitats legalment establertes.” 
 
 En línia amb aquestes previsions normatives el 30 de setembre de 2008 es va 
constituir el Consorci d’Acció Social de Catalunya, com a ens públic de caràcter 
associatiu constituït, originàriament, pel Consorci de Benestar Social de la Garrotxa, 
Consorci de Serveis Socials del Gironès-Salt i Consorci de Benestar Social del Pla de 
l’Estany-Banyoles, als quals s’hi ha afegit, posteriorment, l’Ajuntament de Vic. 
 
 En tenir coneixement dels objectius i funcions del Consorci d’Acció Social de 
Catalunya, l’Àmbit de Polítiques Socials de l’Ajuntament hi ha mantingut converses 
adreçades a concretar tant els termes de la mútua col·laboració com els eventuals 
beneficis que per a l’Ajuntament se’n podrien derivar de l’adhesió, els quals es 
detallen en l’informe del Cap de Servei d’Igualtat i Polítiques Socials, de data 15 de 
juny, incorporat a l’expedient, i que es poden sintetitzar, d’una banda, en diverses 
possibilitats d’optimització dels recursos disponibles (per les vies d’increment del 
finançament i de la reducció de costos), i d’una altra en una millora del propi know-
how (mitjançant les eventuals innovacions promogudes pel Consorci, l’intercanvi de 
“bones pràctiques” i la participació en l’únic ens del món local català especialitzat en 
serveis socials).   
 
 L’acord d’adhesió a un consorci és competència del Ple municipal i requereix el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, 
de conformitat amb el que disposa l’article 114.3.d) 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.  
 
 En conseqüència, es proposa al Ple municipal l’aprovació dels següents 
 

ACORDS 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.06.10                    pàg. 110 

 
ESBORRANY ACTA 

 
 1r.- ADHERIR-SE INICIALMENT al Consorci d’Acció Social de Catalunya.  
 
 2n.- APROVAR INICIALMENT els Estatuts Socials que regeixen l’esmentat 
Consorci, en els mateixos termes i textualitat literal que resulta de la còpia 
diligenciada dels mateixos incorporada a l’expedient. 
 
 3r.- SOTMETRE a informació pública els presents acords i estatuts aprovats 
inicialment, junt amb l’expedient, durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant edicte 
que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí Oficial de la 
Província i tauler d’edictes de l’Ajuntament, als efectes d’eventuals al·legacions i/o 
reclamacions. 
 
 4t.- TENIR per aprovats definitivament els estatuts i l’acord d’adhesió al 
Consorci d’Acció Social de Catalunya en el supòsit que durant el període d’informació 
pública no sigui formulada cap reclamació i/o al·legació. 
 
 5è.- FACULTAR l’Alcaldia per a que adopti els acords i subscrigui tots els 
documents necessaris per a fer efectius els acords precedents.   
 
 6è.- DISPOSAR el trasllat d’aquests acords i de llur aprovació definitiva, si 
s’escau, a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article 
313.5 del Decret català 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, i al Consorci d’Acció Social de 
Catalunya.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. FORTUNY: 
L’article 31 de la Llei Catalana de Serveis Socials defineix un ampli marc 
competencial de les entitats locals, tant des del punt de vista de les competències 
pròpies i que li són obligatòries com de la possibilitat de la creació i de gestió de 
centres i serveis corresponents a l’àmbit de serveis socials especialitzats. La mateixa 
Llei de serveis socials preveu i regula la desitjable col·laboració entre les 
administracions públiques i en aquesta línia es va constituir el Consorci d’Acció Social 
de Catalunya com a ens públic de caràcter associatiu constituït originàriament pel 
Consorci de Benestar Social de la Garrotxa, el Consorci de Serveis Socials del 
Gironès-Salt i el Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany-Banyoles i al qual 
s’hi ha anat afegint posteriorment altres ajuntaments. L’àmbit de Polítiques Socials de 
l’Ajuntament ja ha mantingut converses adreçades a concretar tant els termes de la 
mútua col·laboració com els eventuals beneficis que per l’ajuntament se’n podrien 
derivar d’aquesta adhesió i els quals queden detallats en un informe del Cap de 
Servei d’Igualtat i Polítiques Socials que es pot consultar a l’expedient i que podem 
sintetitzar d’una banda amb diverses possibilitats d’optimització de recursos 
disponibles per les vies d’increment de finançament i de la reducció de costos, i d’una 
altra en una millora del propi know-how mitjançant les eventuals innovacions 
promogudes per aquest Consorci, intercanvi de bones pràctiques i la participació en 
l’únic ens del món local català especialitzat en Serveis Socials, i és per aquest motiu 
que es proposa al Ple municipal l’aprovació dels següents acords: en primer lloc 
adherir-nos inicialment a aquest Consorci d’Acció Social de Catalunya, en segon lloc 
aprovar inicialment els estatuts socials que regeixen aquest Consorci, en tercer lloc 
sotmetre a informació pública els presents acords i estatuts aprovats inicialment, en 
quart lloc tenir per aprovats definitivament els estatuts i l’acord d’adhesió al Consorci 
d’Acció Social de Catalunya en el supòsit que durant el període d’informació pública 
no sigui formulada cap reclamació i/o al·legació, en cinquè lloc facultar a l’alcaldia per 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.06.10                    pàg. 111 

 
ESBORRANY ACTA 

a que adopti els acords i subscrigui tots els documents necessaris per a fer efectius 
els acords procedents i, en sisè lloc, disposar el trasllat d’aquests acords i de lliure 
aprovació definitiva si s’escau a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: La veritat és que 
quan ens van presentar aquest punt personalment vaig pensar que podia ser una 
bona idea però reflexionant després sobre el tema i llegint l’informe dels serveis 
tècnics i fent consultes els hi volia expressar que per a nosaltres els serveis socials 
no es poden deslligar de la proximitat en el cas d’un ajuntament mitjà com el nostre, 
ni de la transversalitat especialment amb les polítiques de salut de nova ciutadania 
amb polítiques educatives. Nosaltres creiem en el treball dels serveis socials en el 
marc comunitari i no com una agència de serveis, aquesta agència de fet ja està 
concursant en alguns plecs per fer-se amb la gestió d’equipaments de caire social, 
per tant no veiem clar la necessitat d’apuntar-nos a aquesta agència quan a més el 
nostre ajuntament ja utilitza els recursos que altres administracions posen a la nostra 
disposició com ara la Diputació o el Govern, o les entitats municipalistes amb els seus 
grups de treball, i no entenem què ens pot aportar un Consorci com aquest amb el 
coneixement que pot acumular per la composició que en aquests moment té. Per tant 
el nostre vot serà negatiu. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: A la 
Comissió Informativa se’ns va plantejar com una cosa molt interessant, consultades 
les nostres persones que ens assessoren no veiem clara l’adhesió en aquest 
consorci, les seves funcions són les pròpies ja de les Diputacions i en el nostre cas 
de la Diputació de Barcelona i a més a més la Diputació de Barcelona és prou activa 
en aquesta àrea, en temes de suport tècnic, jornades, seminaris, etc., i a més a més 
de manera gratuïta i entrar en aquest Consorci té un cost que en aquests moments 
pensem que no cal ni cal repetir funcions que ja podem obtenir d’altres maneres. El 
nostre vot serà negatiu. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. FORTUNY: 
Comentar que en cap cas repetim, millorem, saben vostès que repetidament en les 
Comissions Informatives i a vegades en aquest Ple parlem de la gran mancança que 
tenim als serveis socials en millores de gestió, i aquest Consorci ens ho garanteix. 
Participar en aquest Consorci no ens allunya en cap cas de la proximitat Sr. Boix, 
estem totalment d’acord que això no ho podem perdre, però no ens allunya en 
aquesta proximitat sinó que ens dóna solucions en innovació, amb planificació i amb 
gestió, gran mancança en serveis socials i a més a més ens dóna un tema molt 
important que és un marc de cooperació amb el tercer sector social. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:     15 (CiU i ERC *) 
Vots en contra:   7 (PSC i ICV-EUiA) 
Abstencions:      0 
 
(*) Es fa constar l’absència en el moment de la votació del regidor Sr. Grangé. 
 
 31.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL DELS 
INFANTS. 
 
 Atès que el dret de participació dels infants és un dels principis reconeguts en 
la Convenció de Drets dels Infants de Nacions Unides de 1989. 
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 Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat va aprovar el setembre de 2009  la 
creació de Consell d’infants com a espai estable de participació per als nens i nenes 
de la ciutat i dotar-lo d’un reglament específic. 
 
 Atès que la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets de la infància i 
l’adolescència, aprovada pel Parlament de Catalunya, estableix l’impuls de consells 
de participació d’infància en l’àmbit municipal i la creació d’un Consell Nacional de la 
Infància, perquè l’infant tingui un espai on poder expressar la seva opinió sobre 
qüestions que l’afecten. 
 
 Atès que el projecte de Reglament de Participació Ciutadana de Sant Cugat 
recull en el seu articulat el consell d’infants i l’audiència pública d’infants com a 
mecanismes de participació dels nens i nenes per tal d’intervenir en els assumptes de 
la seva ciutat. 
 
 Atès que la participació dels infants té una vessant educadora que té com a 
finalitat formar en els valors i els principis de la democràcia, fomentant el respecte, la 
solidaritat, la tolerància, la diversitat social i cultural, així com la igualtat de gènere. 
  
 En conseqüència, es proposa al Ple municipal l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT la creació del Consell d’infants de Sant Cugat i 
el seu reglament, en els termes que figuren en el text del document incorporat a 
l’expedient administratiu. 
 
 2n.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de 30 dies a 
comptar del següent al de publicació de l’anunci corresponent en el BOP, 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. 
 
 3r.-  DISPOSAR que el Reglament del Consell d’Infants quedarà aprovat amb 
caràcter definitiu, sense necessitat d’adoptar-se nou acord, en el supòsit que durant 
el període d’exposició pública de l’expedient no s’hagués presentat cap suggeriment 
o reclamació, tot procedint-se a la seva publicació en el BOP, de conformitat amb el 
que estableixen els articles 65.2) 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 SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. FORTUNY: 
Impulsar la infància com a ciutadania activa amb drets i deures és un dels eixos de 
les polítiques que estem desenvolupant en aquesta legislatura, vull agrair les 
aportacions tant del PSC com d’Iniciativa i Esquerra pel que fa a aquest Reglament 
del Consell dels Infants. Volia lligar aquest punt comentant que aquest Reglament 
s’ha presentat als diferents grups polítics, al Consell Escolar, a les entitats de lleure i 
també al Consell Sectorial. Per tant pensem que si en aquests 30 dies d’hàbils 
d’exposició pública ens ho permeten de complir el calendari, iniciar aquest Consell 
Escolar coincidint amb el nou curs escolar i poder comptar amb la necessària mirada 
dels nens sobre aspectes rellevants de la ciutat i que també els hi afecta a ells. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Els companys 
d’Esquerra m’estan sorprenent, no sé si és l’hora o no però entre el vot d’abans i la no 
intervenció d’ara ..., bé, celebrem que el mateix dia que aprovem el nou ROM i el 
Reglament de Participació es porti a aprovació el Reglament del Consell dels Infants. 
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Cal recordar que aquest és un dels assumptes que hem proposat en els darrers 
mesos en aquest Ple en forma de moció conjunta amb el Partit Socialista i que estava 
entre els nostres compromisos electorals i és que en temps com els que estem vivint 
cal enfortir la democràcia i què millor que fer-ho també amb els infants. Aquest mes 
vaig tenir el privilegi de visitar una escola per tal de ser sotmès a un tercer grau per 
part d’una classe de 3r de primària, puc dir que és remarcable l’interés demostrat pels 
nens i nenes en el funcionament de les nostres institucions, de la feina que fem els 
representants de la ciutadania i l’abast de les nostres decisions que també els afecten 
a ells i elles, és per aquest motiu imprescindible que incorporem als infants en el joc 
democràtic, que els incorporem en la presa d’algunes decisions, que els escoltem i 
que ens escoltin, només d’aquesta manera serà possible l’enfortiment de la 
democràcia i que les decisions que prenem en el dia a dia representin a tothom, no 
només a qui ens voten sinó a qui en gaudeix i en alguns casos en pateix. Al nostre 
país hi ha experiències engrescadores en aquest camp, sense anar més lluny ens 
podem emmirallar en les pràctiques desenvolupades en nombrosos ajuntaments en 
els darrers anys, i especialment en projectes participatius en el que els infants han 
estat protagonistes del disseny d’espais per a ells que habitualment no són pensats 
per a ells, i dels que n’és un exemple la ciutat de Barcelona. És per això que hi 
donarem suport i a més hem participat en la redacció aportant elements de millora 
que s’han incorporat i esperem que en aquest cas qui governi la ciutat no decebi les 
expectatives, en aquest cas dels infants de la ciutat. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Estic 
molt contenta per la quantitat de cops que s’ha citat aquest Consell avui en aquest 
Ple i per la satisfacció general recordar igual que ha fet el Sr. Boix que vam presentar 
una moció conjunta, i que aquesta es va esdevenir institucional i ens va alegrar molt 
que ho fos. Ens agrada que es comenci a posar fil a l’agulla i també ens agrada que 
s’hagin acceptat les tres esmenes nostres i alguna més amb les reflexions d’Iniciativa 
a la Comissió Informativa. Les nostres esmenes anaven una sobre que el Consell 
dels Infants podrà ser consultat en activitats dirigides als infants impulsades per 
l’Ajuntament, una altra sobre que la segona presidència sigui per la regidoria 
d’Educació, pensem que això havia de ser així, no podia ser de cap altra manera, i 
que la presència de l’oposició es garanteixi com a mínim dos cops el curs escolar, 
ens hauria agradat que fos una presència normal ja que en el ROM els districtes es 
deia que no perquè en els òrgans de participació es garantia, perquè els nens i les 
nenes han de viure la pluralitat amb tota normalitat, de tota manera nosaltres hem 
acceptat aquesta posició intermitja amb alegria. Ens agradarà assistir a la 
inauguració, esperem que se’ns convidi a la inauguració d’aquest Consell que hem 
impulsat i que ens enorgulleix i que ens el sentirem com una obra nostra. També ens 
agradarà que no quedi amb el paper sinó que funcioni i que sigui un òrgan d’orgull 
per la ciutat i pel conjunt de les forces polítiques.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 22 
membres electius presents, en trobar-se absent en el moment de la votació el 
regidor Sr. Grangé). 
   
Esports 
 
 33.- PROPOSTA DE PRÒRROGA DEL TERMINI D’EXECUCIÓ D’OBRES EN 
CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A CONSTRUCCIÓ I 
EXPLOTACIÓ D’UN COMPLEX ESPORTIU EN TERRENY DE DOMINI PÚBLIC A 
L’ÀMBIT DE MIRA-SOL. 
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 Vist l’expedient relatiu al contracte de concessió d’obra pública en règim de 
concessió administrativa per a la redacció del projecte “construcció de les obres i 
explotació d’un complex esportiu en terreny de domini públic a l’àmbit de Mira-sol” 
adjudicat a resultes del corresponent concurs públic a “UTE INSTAL.LACIONES DE 
LLEURE ESPORTIU ILLA, S.A. – CONSTRUCCIONS PAI, SA” (PAI-ILLA UTE) 
segons acord del Ple municipal adoptat en sessió de 21 d’abril de 2008, amb 
posterior formalització del contracte en document administratiu atorgat en data 27 de 
juny de 2008. 
 
 Atès que a la vista de l’informe emès per l’arquitecte municipal Cap d’Obres i 
Projectes, en data 8 de març de 2010, sobre constatació d’incompliments 
contractuals circumscrits en síntesi a la manca de presentació del corresponent Pla 
d’Obres exigit en el Plec de clàusules administratives particulars i desvirtuació del 
normal ritme d’execució en base al transcurs de més de 4 mesos, equivalents a més 
del 25% del termini màxim d’execució, des de la formalització d’acta de comprovació 
de replanteig i realització efectiva de treballs corresponents segons el tècnic 
municipal a una durada d’entre 7 i 10 dies hàbils, fou dictada Resolució d’Alcaldia 
núm. 460/10, d’11.03.10, amb el següent contingut a la seva part dispositiva: 
 
“1r.- REQUERIR al representant legal de la UTE “INSTAL.LACIONES DE LLEURE 
ESPORTIU ILLA, S.A. – CONSTRUCCIONS PAI, S.A.” el compliment immediat de 
l’obligació de presentar el pla d’obres amb la corresponent calendarització en què es 
descriguin les diverses fases o estadis d’execució de les diferents partides d’obra i 
operacions materials connexes amb concreció dels mitjans humans i materials a 
adscriure a les obres i treballs amb la previsió justificada de la seva finalització i 
entrada en servei del complex esportiu de Mira-Sol. 
 
2n.- CONFERIR tràmit d’audiència a la UTE “INSTAL.LACIONES DE LLEURE 
ESPORTIU ILLA, S.A. – CONSTRUCCIONS PAI, S.A.” de conformitat amb l’article 84 
de la LRJ-PAC durant un termini de 15 dies hàbils amb caràcter previ a la proposta de 
resolució de fons a ésser dictada a l’expedient en els termes que legalment 
procedeixi, a l’objecte de què pugui consultar l’expedient així com formular 
al.legacions i aportar els documents i justificacions que estimi pertinents en ordre a 
què per part municipal es puguin determinar les causes de la paralització dels treballs 
i si concorre la viabilitat amb garanties de reconduir l’actual situació en ordre al 
compliment del contracte de concessió d’obra pública com a contracte de resultat i de 
subsegüent posada en servei del complex esportiu.” 
 
 Atès que dins del tràmit d’audiència conferit fou presentat per part del 
representant legal de PAI-ILLA UTE, escrit documentat d’al·legacions que va tenir 
entrada en Registre General municipal en data 26.03.10, sots número 10.735, havent 
estat emesos sengles informes sobre els aspectes d’ordre tècnic, constructiu i 
econòmico-financers, per part de l’arquitecte municipal, Cap del Servei d’Obres i 
Projectes i de Interventor municipal en dates respectives, 12 i 28 d’abril de 2010. 
 
 Atès que del supraesmentat informe emès per part de l’arquitecte municipal, 
Cap del Servei d’Obres i Projectes en resulten en síntesi els següents extrems 
principals: 
 
a) Manca de detall en el pla d’obra presentat, de les diverses fases o estudis 
d’execució de les diferents partides d’obra i operacions materials i de concreció dels 
mitjans humans i materials a adscriure a les obres. 
 
b) Llevat de l’extracció de terres amb màquines giratòries, les altres activitats foren 
realitzades amb anterioritat a l’acta de comprovació del replanteig. 
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c) Acceptació tècnica de pròrroga o descompte de 55 dies per causes derivades de la 
climatologia -règim de pluges- si bé el rendiment d’extracció de terres inclús en 
aquestes circumstàncies podia haver estat superior. 
 
 Atès que de l’informe econòmic financer emès per l’interventor municipal en 
resulten a la seva vegada els següents extrems principals: 
 
 Des de la data d’adjudicació de la concessió d’obra pública pel Ple municipal 
en sessió de 21.04.08 i posterior formalització del contracte en document 
administratiu en 27.06.08, s’ha produït una alteració profunda dels escenaris 
econòmic-financers amb un context de greu crisi econòmica que actualment es troba 
en una fase recessiva severa segons es desprèn dels següents indicadors 
macroeconòmics. 
 

 Davallada significativa al finançament a les empreses del sector de la construcció 
(restricció del crèdit) aquest darrer any 2009 que ha estat d’un 14,1%. (Font: 
Informe mensual núm. 334 del Servei d’Estudis de La Caixa, abril 2010) 

 Crisi greu en el sector de la construcció amb descens constant de la població 
ocupada i consum de ciment de l’orde d’un -18.6% i de -14.8%, de manera 
respectiva amb variació interanual del darrer trimestre de 2009 respecte el mateix 
període en l’any anterior (Font: IDESCAT abril 2010), tot afectant òbviament 
aquesta situació general a l’empresa constructora que forma part de la UTE 
adjudicatària de la concessió d’obra pública, essent palès que no hi ha operatives 
actualment vies d’autofinançament o finançament extern consolidat per part de la 
UTE i que aquesta situació ha estat lògicament determinada per la conjuntura 
econòmica actual, que afecta negativament a la Unió Europea i de manera molt 
especial a l’Estat Espanyol. 

 
 L’informe econòmic financer considera raonable la pròrroga sol·licitada de 3 
mesos en ordre a intentar la possibilitat d’aconseguir vies de finançament que 
permetin la construcció del complex esportiu per part de la UTE, tot considerant que 
la situació del cicle econòmic en fase recessiva, severa i perllongada des de finals de 
l’any 2007 en moment molt proper a la signatura del contracte concessional, podria 
considerar-se una situació sobrevinguda de força major derivada d’un marc 
macroeconòmic general aliè a la gestió de la UTE concessionària, si bé, aquest criteri 
de l’Interventor en el propi informe es formula sens perjudici del que puguin resoldre 
els corresponents òrgans municipals en els termes que en dret procedeixi sobre les 
al·legacions formulades per part de la UTE concessionària. 
 
 Atès que de la posada en connexió de la situació esmentada i escrit 
d’al·legacions presentat pel representant legal de la UTE PAI-ILLA en termini hàbil 
dins de la fase d’audiència oberta, amb el marc jurídic aplicable se’n deriven les 
següents consideracions principals en base a la regulació establerta en el Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP) –aplicable per raons 
temporals- i doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem: 
 
a) Amb caràcter general, l’execució dels contractes administratius d’obres es 
realitzará a risc i ventura del contractista segons l’article 98 del TRLCAP llevat la 
concurrència d’alguna de les causes taxades de força major establertes en l’article 
144 de la pròpia Llei i que segons es desprèn del seu contingut descriptiu no 
esdevenen aplicables al present contracte. 
 
b) Pel que fa al contracte de concessió d’obra pública que correspon a la tipologia de 
la construcció i subsegüent explotació del complex esportiu de Mira-Sol adjudicada a 
PAI-ILLA UTE, de la regulació específica establerta en el propi TRLCAP en resulta 
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l’atribució del risc al concessionari en funció de la inversió realitzada (article 224.1) i 
en línia anàloga l’aplicació del principi de risc i ventura en execució de les obres i que 
quan el retard fos degut a força major o a causa imputable a l’Administració, el 
concessionari tindrà dret a una pròrroga en el termini d’execució de l’obra així com 
correlativa i acumulativament en el termini de concessió, tot preveient-se que si el 
concessionari fos responsable del retard, procedirà d’estar a allò disposat sobre el 
règim de penalitats –multes econòmiques- contingut en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en la pròpia llei de contractes (article 239 apartats 1 i 2). 
 
c) Configurar-se com obligacions principals del concessionari d’obra pública, entre 
d’altres, l’execució de les obres segons allò disposat en el contracte i la subsegüent 
explotació assumint el risc econòmic de la gestió (article 243 apartats a i b). 
 
d) Inviabilitat legal d’aplicar en el present cas la invocada per la UTE concessionària 
doctrina del risc imprevisible equivalent a la clàusula “rebus sic stantibus” en la 
contractació civil ja que de la doctrina jurisprudencial recaiguda en la matèria se’n 
desprèn la següent acotació dels supòsits aplicatius: 
 
- Si bé la Sentència del Tribunal Suprem de 14 de gener de 2002 invocada en l’escrit 
d’al·legacions es refereix al principi “rebus sic stantibus” que la jurisprudència 
reconeix com a clàusula sobreentesa en tots els contractes i, la mateixa Sentència 
explicita que va referida als contractes d’execució successiva i de llarga durada, no 
pot obviar-se que en el present cas la situació plantejada s’emmarca en un moment 
inicial del contracte constituït per l’execució de les obres o infraestructura funcional de 
l’explotació del servei tot havent-se establert en 13 mesos el termini de realització de 
l’obra segons el contracte formalitzat, essent palès que la referència al llarg termini o 
a l’execució successiva ha de circumscriure’s precisament a la posterior explotació de 
l’obra establerta en un període de 35 anys, i d’altra part dita Sentència assenyala que 
ha d’acudir-se supletòriament al Dret Civil davant la insuficiència o absència de 
normativa administrativa, circumstància que no concorre en el present cas en base a 
la regulació extensa i detallada del contracte de concessió d’obra pública en els 
articles 220 i següents del TRLCAP. 
 
 Altre element rellevant es circumscriu a que la doctrina jurisprudencial del risc 
imprevisible va referit a contractes en que el finançament corre en la totalitat o en part 
a càrrec de l’Administració, circumstància que no es dóna tampoc en el present 
supòsit. 
 
- El propi Tribunal Suprem en Sentència de 9.12.03 pel que fa a la doctrina del risc 
imprevisible que permeti la rescissió del contracte o en el seu cas la indemnització del 
major cost, es refereix així mateix a un supòsit de revisió de preus i per tant en que es 
trobaven establertes contractualment obligacions econòmiques a càrrec de 
l’Administració i d’altra banda el Tribunal considera com a requisit la concurrència de 
“alteraciones económicas extraordinarias y anormales, imprevistas y 
profundas, que afectan gravemente al contratista que actuó de buena fe y 
dentro de unas previsiones razonables” destacant-se com a requisit essencial “la 
imprevisibilidad del acaecimiento”, havent-se pronunciat en anàleg sentit l’Alt 
Tribunal en Sentències de 2 d’abril i 6 de maig de 2008, dictades de manera 
respectiva en els recursos de cassació núm. 2213\2005 i 5111\2005. 
 
 Atès que si bé resulta indiscutible la situació de crisi econòmica profunda i 
perllongada en el temps, la pròpia naturalesa i dinàmica recorrent dels cicles 
econòmics fa difícil en aquest cas estimar la concurrència de l’absoluta imprevisibilitat 
de l’esdeveniment que en qualsevol cas i en el supòsit de l’economia espanyola, si bé 
s’ha produït una forta caiguda de la demanda i consum, especialment en l’àmbit de la 
construcció, i una severa contracció del crèdit, no pot passar-se per alt que les 
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assumpcions obligacionals per part de la UTE concessionària es varen contraure en 
el moment de signatura del contracte en data 27 de juny de 2008 i des d’un principi 
de cautela dxigible sembla raonable d’entendre que l’empresa adjudicatària hauria en 
aquell moment d’haver tingut consolidat el finançament o assegurada la seva 
implementació posterior ja que l’assumpció obligacional es produïa en aquell moment 
sens perjudici de la projecció dels seus efectes “pro futuro”. 
 
 Atès finalment que sens perjudici de tot l’anterior i en ordre a la finalitat de 
possibilitar a la UTE concessionària la reconducció d’incompliment contractual en 
haver reconegut la manca de finançament per a complir les obligacions assumides en 
el contracte formalitzat de concessió d’obra pública, es considera raonable d’accedir 
a la pròrroga sol·licitada respecte el termini d’execució de les obres en base a la 
clàusula 3.3.3) del plec de clàusules administratives particulars, que permet 
l’ampliació o pròrroga en casos degudament justificats i que l’Ajuntament ha d’avaluar 
discrecionalment segons dicció literal de la clàusula esmentada. 
 
 Atès que en tractar-se d’una modificació d’un contracte licitat i adjudicat pel Ple 
municipal en base a la competència atribuïda per l’article 22.2.n) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local i article 52.2.n) 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, correspon al mateix òrgan col·legiat  la resolució sobre la 
sol·licitud de pròrroga del termini establert en el plec de clàusules administratives 
particulars per a l’execució de les obres del Complex esportiu i ensems el 
pronunciament decisional sobre els altres extrems peticionats en l´escrit 
d´al.legacions formulades en la fase d´audiència oberta a l´expedient. 
 
 En base als anteriors pressupostos de fet i marc jurídic aplicable, es sotmet al 
Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- CONSTATAR que el Pla d’Obres presentat per la UTE INSTAL.LACIONS 
DE LLEURE ESPORTIU ILLA, SA – CONSTRUCCIONS PAI, SA (PAI-ILLA UTE), en 
data 26.03.10 en complimentació del requeriment formulat a través de Decret 
d’Alcaldia núm. 460/10, d’1 de març, no s’ajusta de manera exacta als extrems 
demanats i en aquest sentit CONCEDIR un termini de 15 dies per tal que pugui 
subsanar la documentació esmentada de conformitat amb l’informe emès per 
l’arquitecte municipal, Cap del Servei d’Obres i Projectes, i a dits efectes presenti dins 
del termini conferit el diagrama de Gantt en que es detallin les diverses fases o 
estadis d’execució de les diferents partides d’obra i operacions materials compreses i 
al mateix temps es concretin els mitjans humans i materials a adscriure a les obres i 
treballs amb la documentació complementaria que en el seu cas pugui esdevenir 
necessaria. 
 
 2n.- ACCEPTAR la incidència de la climatologia adversa com element 
impeditiu del normal ritme d’execució de les obres i en aquest sentit CONCEDIR a 
PAI-ILLA UTE una ampliació del termini de construcció de les obres del Complex 
Esportiu xifrada en 55 dies hàbils en el ram de la construcció computable des del 5 de 
febrer de 2011 fins el 27 d’abril de 2011. 
 
 3r.- CONCEDIR amb caràcter acumulatiu una pròrroga discrecional de 3 
mesos a l’empara de la clàusula 3.3.3) del plec de clàusules administratives 
particulars respecte el termini de finalització de les obres que restarà situat a 27 de 
juliol de 2011, en ordre a possibilitar a la UTE concessionària la reconducció 
d’incompliment contractual en haver reconegut la manca de finançament per a 
complir les obligacions assumides en el contracte formalitzat de concessió d’obra 
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pública, tot deixant constància que per part municipal es considera inconcorrent el 
supòsit de força major i/o risc imprevisible segons la motivació explicitativa derivada 
de l’anàlisi del marc jurídic aplicable i doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem 
incorporada en el preàmbul dels presents acords. 
 
 4t.- ENCOMANAR a l’Àmbit d’Economia i Organització el seguiment tècnic de 
les actuacions realitzades i en curs per part de PAI-ILLA UTE dirigides a la 
consecució de finançament extern en ordre a contrastar el nivell de diligència exigible 
en l’actual situació. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR D’ESPORTS, SR. AMADOR: Es porta la proposta d’aprovació de 
la pròrroga del termini d’execució d’obres en contracte de concessió d’obra pública 
per a construcció i explotació d’un complex esportiu en terreny de domini públic a 
l’àmbit de Mira-sol, dividint-se la proposta d’acords en concedir un termini de 15 dies 
perquè la UTE la qual és adjudicatària pugui subsanar la documentació esmentada 
seguint l’informe de l’arquitecte municipal, cap del Servei d’Obres i Projectes, 
acceptar al mateix temps i concedir l’ampliació del termini de construcció de les obres 
del complex esportiu xifrada en 55 dies hàbils, també seguint l’informe tècnic per part 
del Cap de Servei d’Obres i Projectes, i concedir al mateix temps un acumulatiu d’una 
pròrroga discrecional de 3 mesos per la reconducció d’incompliment contractual en 
haver reconegut la manca de finançament per acomplir les obligacions assumides en 
el contracte formalitzat, han estat degudament informats de l’evolució de la 
problemàtica en la construcció del Complex esportiu de Mira-sol a les diferents 
Comissions Informatives de l’àrea d’Esports, ens hem basat molt directament amb un 
seguiment acurat en l’evolució de les obres, en les quals Territori i els Serveis 
d’Esports han estat molt a sobre en la seva evolució, s’han detectat a partir de 
diferents calendaris en els quals l’empresa estava realitzant incompliments, es va 
obrir un expedient informatiu i a partir d’aquí s’ha generat tots aquests informes guiats 
pel Cap de Servei d’Obres i Projectes, el mateix Gerent, un informe d’Intervenció 
analitzant les al·legacions de la mateixa UTE i al mateix temps un brillant informe del 
Secretari General en el qual ens basem per portar a terme aquesta pròrroga, jo sense 
més i basant-me en la informació que s’ha anat realitzant en la Comissió Informativa 
d’Esports citar un paràgraf del Secretari General en el qual malgrat que es fa aquesta 
última oportunitat perquè aquest Complex esportiu de Mira-sol es pugui portar a 
terme no gens menys no pot passar-se per alt que les assumpcions obligacionals de 
la UTE concessionària i que varen contraure en el moment de signatura del contracte 
de 27 de juny del 2008 i des d’un principi de cautela exigible, sembla raonable 
d’entendre que l’empresa adjudicatària hauria en aquell moment d’haver tingut 
consolidat el finançament, per tant vull remarcar aquest paràgraf ja que una crisi 
econòmica en aquest cas és avaluada per part d’Intervenció i del mateix Secretari de 
forma àmplia però no vull passar per alt que també hi ha hagut un informe també molt 
acurat per part de Secretaria i Intervenció per la qual no volem obrir portes en les 
quals una crisi econòmica pugui portar a incompliments contractuals que en el seu 
moment havien d’haver estat analitzats i reflectits en la plica oportuna. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Nosaltres 
per ser coherents amb la nostra posició històrica en aquest tema que no estàvem 
d’acord amb aquest equipament, per una banda, i per l’altra banda ... bé, torno a 
començar. Votarem que no sobretot per un motiu, per coherència en primer lloc 
perquè nosaltres ens vam oposar a aquest equipament i també fer una reflexió que 
potser si l’equipament que haguéssim fet, o que haguéssim licitat, o que haguéssim 
projectat en aquella zona hagués estat un projecte potser una mica més senzill i més 
adequat a les reivindicacions veïnals que hi ha hagut històricament a Mira-sol, potser 
ara en aquest moment no estaríem així. En qualsevol cas remarcar que votem 
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contràriament sobretot perquè estem en contra de l’equipament com bé sap el Sr. 
Amador. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres 
tampoc vam donar suport en el seu moment a aquesta operació, principalment 
perquè pensàvem que el barri necessitava un equipament més senzill i de dimensió 
comunitària, en la línia del que deia Iniciativa, que potenciés la relació social dels 
veïns. En unes altres paraules els hi vam dir que de DIR ja en tenim un al municipi i 
pensem que el que necessita Mira-sol és una piscina i un espai de relació. 
Segurament si haguéssim plantejat l’operació en aquell moment des d’aquesta 
perspectiva a hores d’ara això ja seria una realitat, i ens sap greu perquè el barri perd 
una oportunitat i necessita d’equipaments. Per tant nosaltres no li donarem suport en 
aquest moment tampoc, tampoc volem posar-hi pals a les rodes, i nosaltres anunciem 
la nostra abstenció. 
 
 . REGIDOR D’ESPORTS, SR. AMADOR: Nosaltres treballem sobre la 
possibilitat d’una rendibilitat amb posterioritat no tan sols esportiva sinó econòmica, jo 
li puc assegurar que qualsevol plantejament esportiu tan sols amb una piscina és 
completament insostenible i que molt possiblement jo també intentant preveure una 
mica el futur si s’hagués concursat tan sols una piscina no s’haguessin presentat 
empreses. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:     16 (CiU i ERC) 
Vots en contra:   3 (ICV-EUiA) 
Abstencions:       4 (PSC) 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 34.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
 
CONVOCATÒRIA SOPAR AMB ENTITATS SOCIALS: El dijous 17 va haver-hi un 
sopar segons el Cugat Diari convocat per les taules de participació ciutadana que van 
reunir a totes les entitats socials en un sopar. Volíem saber -va haver-hi l’assistència 
de vostè i de la Tinent d’Alcalde- qui convocava aquest sopar. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. FORTUNY 
(RESPOSTA): 
 
CONVOCATÒRIA SOPAR AMB ENTITATS SOCIALS: Aquest sopar el convocava 
l’Ajuntament, és un sopar que és el tercer any que es realitza, és una trobada en la 
que es vol agrair a aquestes persones que mensualment es reuneixen i que a més a 
més treballen per la ciutat, com vostè sap, en l’àmbit social i sanitari, doncs és una 
manera d’agrair-los-hi la seva feina. De la mateixa manera que per la Festa Major 
s’agraeix a les penyes que ho organitzen amb un sopar o ara no recordo altres 
exemples però em consta que n’hi ha bastants a la ciutat, o la taula de reconeixement 
de la Festa Major, pensem que és una bona manera d’agrair-los-hi i a més a més, el 
més important, ells en surten molt satisfets. Aquest any vam decidir fer-ho a la sala de 
festes Bocca perquè pensàvem que fer-ho a peu dret i amb un pica-pica informal 
afavoriria la interrelació entre ells que és el que també ens interessa, d’una manera 
distesa, i aquell dia vam comptar amb una actuació molt bonica dels Craks Dandy, 
uns nois i noies de Sabadell amb síndrome de Down que ens van cantar set peces 
magnífiques. 
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 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC (RÈPLICA): 
 
CONVOCATÒRIA SOPAR AMB ENTITATS SOCIALS: Compartim absolutament el 
respecte per aquestes entitats i valorem la feina que fan, tant és així que si ho fa 
l’Ajuntament creiem que la resta de membres de l’oposició haurien d’haver estat 
convocats perquè precisament l’agraïment que ha de fer l’ajuntament a aquestes 
entitats és tal que creiem que es mereix que la resta de membres del Consistori hi 
siguin convidats. No creiem que s’hagi actuat correctament aquesta vegada. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. FORTUNY 
(RESPOSTA): 
 
CONVOCATÒRIA SOPAR AMB ENTITATS SOCIALS: No em sembla malament, en 
la propera trobada igual que ho fem en d’altres trobades els convidarem, em sembla 
bé. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
 
ARRANJAMENT CAMÍ SEMIASFALTAT ZONA CAN CABASSA: Moltes vegades 
hem parlat del camí semiasfaltat, perquè hi ha trams que sí i hi ha trams que no, que 
passa pel costat del Tanatori municipal direcció a l’estació de Ferrocarrils de 
l’Hospital General, la pregunta seria si allò és un vial o no, esperem que ho sigui 
perquè molts veïns de Mira-sol, de la zona de Can Cabassa, l’utilitzen per anar cap a 
l’estació de l’Hospital General, i si és un vial mirem de condicionar-lo després 
d’hiverns tan plujosos com aquest perquè els veïns han tingut certes dificultats per 
anar cada dia a buscar el tren a l’Hospital General, per tant el prec seria si la 
urbanització o l’asfaltat d’aquell tram de vial que queda en aquests moments de sorra. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
ARRANJAMENT CAMÍ SEMIASFALTAT ZONA CAN CABASSA: Prenc nota i ja li 
concretaré quina serà l’actuació, però farem un arranjament ràpid. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
 
APROVACIÓ REGLAMENT DEL CONSELL LOCAL DE SEGURETAT I 
CONVIVÈNCIA: Jo estic una mica desil·lusionat, jo pensava que avui aniríem de part 
perquè avui fa nou mesos que vam aprovar una moció institucional per a millorar la 
Policia de barri i per crear un Reglament o Consell de Seguretat i Convivència. Avui 
estava previst, o així ho crèiem, que es presentés aquest Reglament per a la seva 
aprovació i no s’ha fet. Vull preguntar si és un part difícil, si haurem de fer servir els 
fòrceps, etc. Voldria saber quin dia es votarà, es portarà a aprovació aquest 
Reglament. 
 
 . REGIDOR DE RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT CIUTADANA, 
SR. MARTORELL (RESPOSTA): 
 
APROVACIÓ REGLAMENT DEL CONSELL LOCAL DE SEGURETAT I 
CONVIVÈNCIA: En el proper Ple ja que hi ha hagut una problemàtica interna i que no 
s’ha inclòs a l’ordre del dia i donat l’ordre del dia que hi havia s’ha decidit fer-ho en el 
proper Ple. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 0,37 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
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