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ESBORRANY ACTA 

 

Srs. Assistents: 

 

Presidència: 
LL. RECODER I MIRALLES 
 

Tts. d'Alcalde: 
J. RECASENS I GUINOT 
M. CONESA I PAGÈS 
M. SUBIRÀ I ROCA 
C. PARAIRA I BESER 
C. FORTUNY I CAMARENA 
X. ESCURA I DALMAU 
 

Regidors: 
X. MARTORELL I VILLALOBOS 
J. PUIGNERÓ I FERRER  
J. ROMERO I TEJERO 
E. SALAT I LLORENTE 
S. PELLICER I LÓPEZ 
X. AMADOR I PITARCH 
S. GAUSA I GASCÓN 
F. VILLASEÑOR I ROMERO 
A. RODA I FÀBREGAS 
P. GORINA I SÀENZ DE CABEZÓN 
X. BOIX I ROCA 
J. MASSANÉS I PAPELL 
J. CALDERÓN I ORTEGA 
B. RODRÍGUEZ I CALLAO 
F. VÁZQUEZ-DODERO I RODRIGUEZ 
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 del dia dinou de juliol 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 del tinent d’alcalde Sr. 
Joly i el regidor Sr. Grangé. 
 

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

 

DESPATX D’OFICI 
 

 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES PLENS DE DATES 21 

DE JUNY (ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA) I 30 DE JUNY (EXTRAORDINÀRIA) 

DE 2010. 
 

- APROVAR per assentiment dels 23 membres electius presents els esborranys 
de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 21 (ordinària i 
extraordinària) i 30 de juny (extraordinària) de 2010. 

 

QÜESTIÓ D’ORDRE 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: A la Junta de Portaveus del proppassat divendres 
varem acordar incloure en aquest ordre del dia un nou punt que té el següent títol: 
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 - DACIÓ DE COMPTE DE TRÀMIT D’AUDIÈNCIA SOBRE EL PROJECTE DE 

LLEI DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. 

 
 En data 13 de juliol actual ha estat recepcionat a l’ajuntament ofici de la 
Presidència del Parlament de Catalunya de la mateixa data dirigit a l’Alcaldia-
Presidència pel qual es dóna trasllat del text del projecte de llei de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona dictaminat per part de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, 
tot assenyalant-se en l’ofici de tramesa que el tràmit d’audiència es pot substanciar 
únicament fins el propvinent dia 22 de juliol. 
 
 Atès que el termini peremptori d’un setmana fa pràcticament inviable una anàlisi 
del projecte de llei i posterior posicionament institucional de l’ajuntament i en 
conseqüència aquesta manifesta insuficiència de termini –inferior fins i tot al període 
de 10 dies establert en els procediments administratius- deixa pràcticament sense 
efecte el propi tràmit i per tant el compliment d’allò preceptuat en els articles 43.1) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i art. 94 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, preceptes ambdós que estableixen el caràcter preceptiu 
d’audiència dels ens locals afectats en la tramitació de projectes de llei del Parlament 
de Catalunya referits a la creació, modificació o supressió d’entitats metropolitanes. 
 
 En base a l’anterior i eliminada la possibilitat material efectiva de formular les 
corresponents al·legacions i/o suggeriments en ordre a determinar un posicionament 
institucional del Ple com a màxim òrgan de govern i representació municipal, sols 
esdevé viable la dació d’un formal assabentat davant del projecte de llei de creació de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
 Pels motius exposats, el Ple municipal adopta els següents: 

 

ACORDS 

 

 1r.- DONAR L’ASSABENTAT al projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona dictaminat per la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de 
Catalunya i tramès per la seva Presidència. 
 

 2n.- TRASLLADAR el present acord a la Presidència del Parlament de 
Catalunya. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 

membres electius presents). 
 

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
 2.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA MILLORA DE LA 
MOBILITAT DE LES PERSONES QUE VIUEN A MAS GENER I A MIRA-SOL. 
 
 La població de Mas Gener i Mira-sol disposa d’un servei municipal de transport 
urbà que, si bé connecta amb el centre de la ciutat, no permet la mobilitat dels 
ciutadans i de les ciutadanes d’aquests barris cap els serveis i equipaments situats a 
l’àmbit de la carretera de Rubí, singularment amb el Centre Comercial. 
 
 Aquesta mala comunicació ha estat deguda, principalment, a la barrera física 
que significava les vies del ferrocarril i a l’endarreriment de les obres de la rotonda 
Pompeu Fabra. Però no hi ha dubte que si l’Ajuntament valorés la importància 
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d’aquest dèficit i volgués atendre aquesta necessitat veïnal, hi hauria manera de trobar 
les solucions més adequades.  
 
 Fa ja mesos que el pas subterrani al costat de l’Estació de Mira-sol 
(perllongament de l’avinguda de Bilbao) que connecta amb el Barri de Can Mates és 
obert al trànsit. Aquest vial podria constituir la ruta principal per a la connexió entre els 
barris de Mira-sol, Mas Gener i carretera de Rubí.  
 
 Per això: 
 
 Atès que malgrat estar a l’espera de realitzar un estudi definitiu de mobilitat per 
al conjunt del municipi, llargament reclamat pels grups de l’oposició, aquest fet no ha 
impedit la presa de decisions en relació a l’ampliació de les línies 7 i la posada en 
marxa de la línia 9.  
 
 Atès que la defensa del medi ambient també passa per promoure i facilitar l’ús 
del transport públic. 
 
 Atès que no es pot esperar a que es facin totes les obres de l’entorn per 
solucionar aquesta situació. 
 
 Atès que Mira-sol és dels districtes de la ciutat que ha experimentat un 
creixement demogràfic més gran, i això posa sobre la taula la necessitat d’adequar el 
nombre de serveis públics.  
 
 El ple acorda: 
 

 Primer.-  Estudiar i dissenyar el recorregut d’aquesta nova línia de bus al llarg 
del 2010. 
 

 Segon.- Establir un nou servei de bus municipal, que connecti el barris de 
Mira-sol - Mas Gener amb el Centre Comercial i els barris veïns.  
 

 Tercer.- Preveure la implantació d’aquest nou servei per al primer trimestre del 
2011. 
 

 Quart.- Donar l’adequada difusió d’aquest nou servei i de la seva implantació.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Impressiona que aquesta sigui l’única moció presentada en aquest Ple, segurament 
necessitem vacances merescudes. M’hauria agradat que rebés el suport unànime 
però sembla ser que no serà així, és una llàstima. Com que és curta la llegiré i 
després en faré la defensa. 
 

 (En aquests moments la regidora Sra. Gorina dóna lectura a l’anterior 

moció). 
 
 Faré una breu defensa ja que crec que la moció recull una situació 
absolutament comprensible d’uns barris de la ciutat que estan mal comunicats amb 
una altra part de la ciutat i dóna la sensació pels veïns que estem allà que aquesta 
situació ha de ser eterna. Sabem que estem en un moment on les finances de les 
administracions són complicades i que cal prioritzar. Potser es poden fer 
reajustaments en algunes línies existents, potser ha de tenir horaris ajustats, potser 
cal posar-hi imaginació, potser hauríem acceptat algunes de les esmenes, si no hem 
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preguntat no hem rebut cap mena d’aclariment ni de recerca d’aquestes, però també 
sabem que ara aquesta realitat té possibilitats d’iniciar una solució, tot i que 
possiblement hauria de ser provisional. Ara ja hi ha una via de connexió natural a 
través del pas subterrani al costat de l’estació de Mira-sol, un pas subterrani que 
admet 3,5 tones, un vehicle de 3,5 tones, és un bon moment per iniciar la proposta 
d’una nova línia o la remodelació de les existents. La rotonda de Pompeu Fabra intuïm 
que trigarà i per tant aquesta proposta que fem resoldria la manca de mobilitat en 
transport públic molt esperada per a gent gran, per joventut, per ciutadans i 
ciutadanes de Sant Cugat que no gaudeixen dels mateixos avantatges que altres. 
 

 (En aquests moments, essent les 19,04 hores, s’incorpora a la sessió 

l’Interventor municipal). 
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Me parece bien esta 
moción que presentan, de hecho votaré a su favor, sobretodo me ha convencido su 
exposición en el momento que dice -quizá contraviniendo el texto de la moción- “hacer 
una nueva o alargar las existentes”, eso como propone un estudio, me parece que es 
fruto de ese estudio esto que propone la Sra. Gorina o el grup del PSC, en todo caso 
lo que echo de menos en algunas mociones que se han presentado en el Pleno és 
algún tipo de estudio económico que nos hiciera saber en el momento de votar qué 
estamos votando, en todo caso como esta moción pretende mejorar la situación de 
algunos conciudadanos creo que es oportuna y por eso la votaré a favor. 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres també votarem a favor de la moció perquè a part d’haver demanat la Sra. 
Gorina que s’assolís, cosa que per part de l’equip de govern hi ha vegades que no es 
dóna resposta adequada en aquest sentit perquè quan parlem d’un estudi econòmic, 
bé, l’estudi econòmic crec que hi ha prous professionals dins de la nostra 
administració que ho poden valorar perfectament, per altra banda crec que és el 
moment ara de poder posar fil a l’agulla i poder comunicar aquests barris finalment. 
Per altra banda crec que també es podia haver fet un afegit en la moció en el sentit 
que recordéssim que a part de la mobilitat existeix que pel carrer Pla de Mira-sol 
continua passant el bus, i continua estant sense asfaltar. 
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: En primer lloc 
anunciar el vot favorable del grup d’Esquerra Republicana, de la moció presentada pel 
PSC i esmenada per Iniciativa, per tal de millorar la mobilitat de les persones que 
viuen a Mas Gener i Mira-sol. En segon lloc lamentar una vegada més el que a mi em 
sembla que és el menysteniment que a vegades l’equip de govern té sobre l’oposició 
perquè els companys socialistes quan els hi he preguntat més d’una, dues i tres 
vegades quina és la resposta que està donant el govern doncs fins avui i perquè han 
trucat ells doncs no en sabien absolutament res i a la Junta de Portaveus tampoc es 
va debatre quin era el posicionament de l’equip de govern en aquesta moció. Per tant, 
davant d’aquesta desconsideració que no és nova, nosaltres no ens cansarem mai 
amb mocions nostres o d’altres de denunciar-ho. 
 
 Com deia, Esquerra Republicana de Catalunya votarà favorablement a la 
creació de la nova línia de bus que proposa el PSC i que ha de donar servei als veïns 
de Mas Gener i Mira-sol, connectant-los amb el Centre Comercial de l’Eroski, així com 
els barris veïns, aprofitant el pas per sota de la via que ara gaudeix Mira-sol. Entenem 
que és una proposta raonable davant dels canvis urbanístics de la zona i quan més 
que mai Sant Cugat vol situar-se com a punta de llança de la sostenibilitat ambiental, 
què millor doncs que oferir transport públic a uns barris abocats sovint a utilitzar el 
vehicle privat. Entenem alhora que una línia nova d’autobús no es fa d’un dia per 
l’altre, però demà mateix podem començar a estudiar el cost econòmic, el possible 
solapament de la nova línia amb altres línies, així com el seu encaix en el Pla de 
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mobilitat, i lamentem que des de dimecres que es va registrar la moció fins avui no 
haguem tingut cap tipus de resposta. 
 

 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: D’entrada 
dir que nosaltres donarem el vot afirmatiu a aquesta moció perquè la trobem lògica i 
raonable i perquè intenta solucionar un problema que és històric a la gent de Mira-sol i 
Mas Gener a l’hora de travessar la via, ara aviat tindrem l’obertura de la rotonda de 
Pompeu Fabra, tenim obert ja el túnel que passa al costat de l’estació de Mira-sol, just 
davant de l’Av. Bilbao i jo crec que aquesta oportunitat no la podem deixar perdre. 
Crec que és una bona moció perquè va orientada i així ho diu en un dels seus atesos i 
després en el primer acord dóna temps a estudiar quina és la millor solució; per 
exemple la millor solució possiblement no sigui una línia nova o sí, o sigui perllongar 
una de les ja existents, sempre i quan no tinguem al final una línia que sigui massa 
llarga de recorregut, i per tant freqüència de pas molt ampla, també donar temps a 
pensar i a estudiar com interconnectar-ho per millorar per exemple amb la línia 1 que 
va des de Mas Gener fins a Sant Cugat, aquesta és una altra possibilitat. Jo crec que 
a més a més ajudarà a millorar la mobilitat i evidentment reduirà l’ús del cotxe 
particular reduint per tant la contaminació. 
 
 Per tots aquests motius nosaltres donarem el vot afirmatiu. 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 

SRA. SUBIRÀ: En primer lloc aclarir que aquesta moció a mi em va arribar divendres, 
que no va estar presentada a la Comissió Informativa de Mobilitat malgrat que és un 
tema que s’ha començat en algunes ocasions en aquella Comissió Informativa, 
desconec el per què des de dimecres que sembla ser que és quan va entrar, fins 
divendres que és quan em va arribar a mi, no es va fer. Sincerament al veure el 
contingut de la moció els terminis que es plantejaven i la manera com es plantejava la 
moció vaig interpretar que per part seva tampoc no hi havia interès en arribar a un 
acord perquè a aquesta moció nosaltres ja hem donat resposta en repetides ocasions 
i ja hem explicat el per què a hores d’ara això no és possible. De fet com vostès saben 
en aquesta legislatura s’ha fet un esforç en matèria de transport públic en aquesta 
ciutat com dubto que s’hagi fet en cap altra de les ciutats del nostre entorn. En tres 
anys s’han posat en marxa 4 línies noves de transport urbà, la línia 6, la línia 7, la línia 
8 i la línia 9, en tres anys, els repto de veritat i m’agradaria saber si algun ajuntament 
del nostre entorn ha fet un esforç en millorar la prestació del servei de transport urbà i 
un esforç econòmic com el que hem fet nosaltres en aquesta matèria. 
 
 Aquestes línies connecten diferents barris, aquests barris amb els serveis 
públics, les escoles, els CAPs, etc., i les estacions de tren mirant de fomentar al 
màxim la interconnexió modal de transport. Com deia això ha suposat un salt 
qualitatiu i quantitatiu importantíssim, tant a nivell de prestació del servei com dels 
recursos econòmics esmerçats per part de la ciutat, i aquesta millora i aquesta 
extensió del servei ha de continuar i en els propers anys haurà d’anar a més i és 
voluntat d’aquest equip de govern, com hem posat de manifest en aquests darrers 
anys anar augmentant cada vegada més la cobertura del transport públic a la nostra 
ciutat i anar connectant aquells barris o aquells sectors que encara no ho estan. Ara 
bé, aquesta millora s’ha de fer de forma planificada, prioritzant com deia els 
equipaments públics d’acord amb el nostre model de ciutat, prioritzant el comerç local 
i el centre de la ciutat, i el que procurem és acostar també als veïns de tota la ciutat el 
centre més que no pas el centre comercial, si de cas el que volem és que els 
treballadors dels sectors empresarials el que puguin és baixar al migdia a dinar o a fer 
les seves compres també als centres comercials o a les zones de nova centralitat que 
s’estan creant. Com deia, el cas que vostès plantegen l’hem comentat en diverses 
ocasions i ja els hi hem donat resposta; d’una banda ens trobem com diu la moció 
amb un sector que ha estat històricament dividit per la via del tren, un obstacle 
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difícilment salvable, en aquests moments s’ha comentat a salvar amb el túnel a que 
fan referència però és un túnel que en aquests moments no dóna radi de gir suficient 
al tipus d’autobús que estem utilitzant en aquests moments, l’autobús que podria girar 
en aquest punt és un autobús de 10 o 13 places, quan nosaltres n’estem utilitzant 
d’entre 30 i 40 places. D’altra banda, en un futur que ha de ser no necessàriament 
llunyà, aquests sectors ja tenen previst a nivell de planificació urbanística unes 
connexions que sí que permetran aquesta connexió viària que permetrà el pas de 
l’autobús urbà, tant quan es faci la rotonda de Pompeu Fabra com el 
desenvolupament de Can Fontanals, tant per l’avinguda de Can Ametller o l’avinguda 
de Can Fontanals. Miri si hem estat analitzant el tema a resultes de les qüestions que 
prèviament se’ns havien comentat que vam plantejar fins i tot el fet de poder sortir per 
l’autopista que sí que és una opció viable, des del punt de vista de l’ús del vehicle, 
però està prohibit pel Codi de Circulació, el transport urbà no pot sortir a les vies 
interurbanes, i hauria de ser un transport de tipus interurbà, i mentrestant els veïns de 
Mas Gener i Mira-sol tenen connexió amb la línia 1 al centre i d’allà poden connectar 
amb la resta de línies i tenen una connexió que els permet arribar al Centre 
Comercial, a l’Eroski, com vostès proposen. Cada vegada més ens haurem 
d’acostumar a fer aquestes interconnexions de línies, la idea aquesta de línies que 
portin a tothom des de tot arreu a tot arreu és inviable, econòmicament, i també a 
nivell de planificació de la ciutat. En el Pla de Mobilitat precisament estem treballant en 
l’optimització de les línies, vostès diuen “estudiïn la millora o el redisseny de les línies”, 
ja ho fem, i en molts casos -el mateix cas de la 7 i la 9 que ara tenen punts de 
coincidència- ens permetrà també fer reajustaments. Per tant entenem que la mobilitat 
d’aquests veïns està garantida, potser no de la forma més directa però, repeteixo, hi 
ha un obstacle que és la via del tren que en aquests moments i a hores d’ara no es 
pot salvar i és per això que entenem que, repeteixo, ja ho hem comentat altres 
vegades, ja se’ls hi ha donat resposta en diverses ocasions, que en aquests moments 
no procedeix l’aprovació d’aquesta moció per part nostra. 
 

 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En primer 
lloc agrair les coincidències amb la resta de grups municipals, de veritat. El primer que 
a mi em passa pel cap i al meu grup és com es pot fer una obra sense preveure que 
el transport públic ordinari pugui passar, una obra d’una envergadura al costat d’una 
estació com és l’estació de Mira-sol, que no prevegi que hi hagi un tipus de bus que 
pugui passar, però jo les 3,5 tones que porto molt de temps mirant dóna -i crec i em 
puc equivocar tècnicament- per més places de les que ha dit la Sra. Subirà però no li 
discutiré però per les meves observacions que vaig mirant les tones crec que seria 
això. Com poden fer doncs una obra sense preveure una ciutat sostenible, que vol el 
transport públic, etc., tal i com se’ns ven tot això. 
 
 Tenen vostès una Informativa 15 dies abans, per tant és veritat que arriba, el 
nostre grup la va entrar dimecres al matí, per tant no sé què va passar pel mig, però 
de divendres a avui i perquè hem trucat nosaltres, passen bastants dies. 
 
 Nosaltres sempre volem arribar a acords, sempre, no pot intuir que vulguem o 
no vulguem, això em sembla que mai, mai, mai, s’ha dit que no es vulgui arribar a 
acords, aquestes intuïcions sento que les tingui perquè no és així. Reconeixem un 
esforç que han fet amb el transport públic, també reconeixem que han rebut sempre 
uns ajuts per anar millorant, aquesta millora segurament podria connectar diverses 
línies, hem estat mirant però no som nosaltres, aquí proposem un estudi però hem 
mirat que segurament connectaria només la ciutat i nosaltres també estem a favor del 
comerç central de la ciutat però també estem a favor de que aquest recorregut l’hem 
fet amb cotxe i ara seria provisional, però passa per una escola, pot passar per un 
institut encara que tingui data de caducitat però sempre acabaria sent un servei 
educatiu, pot passar per una sèrie de barris, Turó de Can Mates i per altres llocs, i la 
confluència del Centre Comercial però per empalmar amb altres línies, és a dir, però 
tampoc plantegem una proposta tancada. També els hi dic que és continu el salt de 
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persones que van per la via del tren, per dalt, per poder passar a l’altre costat. Desitjo 
que no tinguem cap disgust, però és continu el salt de persones. També volia dir que 
el centre comercial no és només un centre sinó que també és un espai de cinema i 
d’oci de joves i també hi ha la zona de carpes, etc., que jo penso que moltes famílies 
estarien molt tranquil·les si els seus fills anessin amb un transport públic en lloc de 
motos per exemple. 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 

SRA. SUBIRÀ: Sra. Gorina, la nostra ciutat té més de 350 km de carrers, és una 
ciutat de 48 km2 amb 350 km de carrers, cosa que només amb una mica d’intuïció es 
pot imaginar que no tots els sectors ni tots els barris estan connectats amb transport 
públic, és una ciutat molt extensa i el transport públic és extraordinàriament costós i 
totalment deficitari, rebem ajuts com els reben la resta de ciutats del nostre entorn 
que, en cap cas, cobreixen el cost del servei que prestem, i malgrat això, malgrat 
aquest dèficit i malgrat saber que ens trobem amb unes circumstàncies econòmiques 
que cada vegada seran més difícils, repeteixo que aquesta ciutat ha fet una aposta 
important en el tema del transport públic i ja està destinant uns diners que entenem 
que estan ben destinats i que responen als objectius que vostès manifesten d’afavorir 
la mobilitat dels ciutadans, afavorir una política ambiental més sostenible de la ciutat, 
que la gent pugui deixar el cotxe, etc., etc., però malgrat això som perfectament 
conscients que no arribem a tot arreu, que hi ha algun barri de Sant Cugat que no en 
té cap de transport públic encara ara, i que algun dia també haurem d’estudiar o ja 
tenim estudiat i que en algun moment els haurem de dotar de transport públic. Vostès 
en aquests moments plantegen una determinada zona com m’imagino n’haguessin 
pogut plantejar qualsevol altra perquè sinó jo quan vulgui seiem i li explico aquells 
punts que encara no tenen transport públic, i si vol anar fent mocions per tots aquells 
barris que encara no en tenen en podem anar tenint un a cada Ple perquè en som 
perfectament conscients que encara no n’hi ha i justament aquest sector no és dels 
sectors més mal comunicats, no ho és, tenen una línia de bus, una línia de bus 
històrica que hi és des de fa molts anys, mentre que d’altres sectors fa menys que en 
tenen i que ho han anat fent. El que vull dir és que el fet que diguem en aquests 
moments que no a aquesta moció concreta no vol dir que ens desentenguem del 
problema ni que considerem que el barri ja està prou ben comunicat; no és això en 
cap cas, suposo que aquí deu haver algun veí de Mira-sol i d’aquest sector i som 
perfectament conscients que podria millorar-se, però com aquest es podrien millorar 
les freqüències, es podrien millorar els recorreguts de molts altres punts de la ciutat, i 
per això quan parlo de planificació i de que hem anat fent vol dir que seguirem fent, i 
haurem de veure què prioritzem, i en aquests moments és absolutament forçat fer 
aquest pas per sota de la via. Quan es va planificar aquest pas no es va planificar sol, 
es va planificar amb un altre pas al costat que era la rotonda de Pompeu Fabra que 
permetia clarament que els autobusos hi passessin, per circumstàncies que no es van 
tenir en compte en aquell moment no han anat al mateix ritme de construcció, però no 
em digui que no es fa un pas sense preveure això perquè sí que es va preveure amb 
un altre punt i a més a més hi haurà més punts que uniran aquest sector i per tant en 
els propers anys seran dos sectors perfectament connectats. Per tant, repeteixo, no 
és desentendre’ns del sector, no és entendre que el sector ja està bé com està i que 
no ens n’haurem d’ocupar mai més, és entendre que tenim una ciutat complexa, una 
ciutat extensa i que les necessitats de servei públic són moltes amb molts punts de la 
ciutat i vostès amb aquesta moció demanen que prioritzem un punt que nosaltres en 
aquests moments entenem que no ho ha de ser. 
 

 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Conec 
força les ciutats veïnes i moltes podrien ser envejades per Sant Cugat i el que no 
volen i crec que vostès tampoc volen és transportar ferro amunt i avall, per tant, 
segurament, en alguns punts es podria redistribuir d’alguna manera i en uns altres no, 
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però no poden presumir dels millors transports públics de la ciutat, tot i que entenc 
que és una ciutat complexa. 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 

SRA. SUBIRÀ: En cap cas he presumit del transport que tenim, sí de l’esforç que s’ha 
fet en els darrers anys, econòmic i d’intent de connectar espais no connectats, i vull 
que quedi una cosa molt clara, hi ha una impossibilitat física per a fer això que vostès 
demanen en aquests moments, no ho serà en els propers anys, però en aquests 
moments hi ha una impossibilitat física i per molta voluntat que hi volguéssim posar no 
podríem fer-ho. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     10 (PSC, ICV-EUiA, PP, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 

Vots en contra: 13 (CiU) 

Abstencions:      0 

 

RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT CIUTADANA 

 

 3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DEL 

CONSELL LOCAL DE SEGURETAT I CONVIVÈNCIA. 

 
 Atès que el Ple de l’ajuntament en sessió ordinària de 15 de febrer de 2010 va 
acordar l’aprovació de la constitució del Consell Local de Seguretat i Convivència de 
Sant Cugat del Vallès com organisme de representació i participació permanent de la 
ciutadania en l’anàlisi i planificació del sistema local de seguretat pública en aquest 
municipi i en la mateixa sessió plenària fou aprovat inicialment el projecte de 
Reglament de funcionament del Consell i el sotmetiment de l’expedient a informació 
pública durant un termini de 30 dies de conformitat amb el que disposa l’art. 49.b) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) en relació 
amb l’art. 63.2) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
 
 Atès que per part de l’àmbit municipal de gestió de Seguretat Ciutadana fou 
difós el text del Reglament aprovat inicialment, havent estat formulades diverses 
esmenes i suggeriments per part dels grups polítics municipals i de l’EMD de 
Valldoreix, així com informades les mateixes per part del tècnic municipal de Protecció 
Civil i acceptades en part amb incorporació al text del Reglament. 
 
 Atès que sens perjudici d’haver-se substantivat de manera efectiva la difusió i 
possibilitat actuada en la pràctica de presentació d’esmenes i suggeriments al text del 
Reglament, sots una òptica d’ordre jurídic-formal esdevé necessària la publicació del 
corresponent edicte d’obertura del període d’exposició pública establert legalment en 
30 dies a través de la inserció de sengles anuncis en el DOGC, BOPB i tauler 
d’edictes de la Casa de la Vila. 
 
 Atès que si bé han estat tramesos els corresponents edictes a diaris oficials, 
encara no s’ha produït la seva publicació i per tant l’obertura del període formal 
d’exposició pública, si bé han estat ja presentades diverses al·legacions i 
suggeriments amb anterioritat i per aquest motiu en el propi edicte es contempla la 
seva validesa sens perjudici del dret de qualsevol associació, entitat i/o persona 
interessada de mantenir-les en els seus propis termes o de reformular-les o ampliar-
les. 
 
 Atès finalment que si bé l’aprovació definitiva ha de restar condicionada al 
resultat del període d’informació pública i que la seqüència procedimental ordinària 
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l’emmarcaria amb posterioritat al tancament del període formal d’exposició pública, 
concorre la possibilitat de sotmetre al Ple l’aprovació definitiva en aquest moment amb 
l’esmentada condició suspensiva que podria comportar en el seu moment i cas la 
necessitat de sotmetre novament l’expedient al Ple en l’eventual supòsit que fossin 
presentades al·legacions complementàries a les ja formulades. 
 
 En base a l’anterior i en exercici de l’àmbit de competència atribuït al Ple per 
l’article 52.2.r), de la Llei 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 

 PRIMER.- INCORPORAR parcialment en els termes resultants del document 
definitiu “Reglament del Consell Local de Seguretat i Convivència” annexat a l’informe 
emès en data 13 de maig de 2010 pel tècnic de Protecció Civil de l’àmbit de Seguretat 
Ciutadana, les modificacions proposades per diversos Grups Polítics i Institucions 
Municipals al text del susdit Reglament aprovat inicialment pel Ple municipal en data 
15 de febrer de 2010.  

 

 SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Reglament del Consell Local de 

Seguretat i Convivència de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i SUPEDITAR 
l’eficàcia de dita aprovació definitiva tot condicionant-la suspensivament en els termes 
previstos a l’art. 57.2) de la Llei bàsica estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, al 
resultat del període d’exposició pública a ésser obert amb la publicació dels 
corresponents edictes en el BOPB i DOGC, havent de sotmetre’s novament al Ple 
municipal en l’eventual supòsit de formulació d’al·legacions complementàries als 
efectes en aquest cas de la seva resolució. 
 

 TERCER.- PUBLICAR en el seu moment l’acord d’aprovació definitiva del 
Reglament del Consell Local de Seguretat i Convivència de l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès junt amb el text normatiu en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona als efectes de la seva entrada en vigor, en els termes establerts a l’art. 
65.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació 
amb l’art. 66.1) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 

 QUART.- TRASLLADAR el present acord als diversos membres del Consell 
Local de Seguretat i Convivència així com als diferents àmbits municipals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . REGIDOR DE RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT CIUTADANA: 
Per fi portem a aprovació definitiva el Reglament del Consell Local de Seguretat i 
Convivència, en definitiva només reiterar el que ja hem comentat, crec que és una 
eina per fomentar la participació i la presa de decisions i les estratègies en polítiques 
de prevenció i seguretat. Crec que totes les entitats més representatives estan 
representades, crec que aquells que han de formar part d’aquesta presa de decisions i 
aquest sentiment de millora de la seguretat estan representats i crec que entre tots els 
grups polítics s’ha fet una gran tasca. 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
primer lloc agrair per part de la regidoria de Seguretat les 10 o 12 esmenes d’addició 
que han estat acceptades del meu grup polític, però ens abstindrem en aquest sentit. 
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 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Primer de tot, 
el nostre ple suport a un Consell Local de Seguretat i Convivència però la nostra 
negativa i vot contrari a l’aprovació d’aquest Reglament per tres motius que explicaré 
el més breument possible. El primer és perquè cap de les tres esmenes que ha 
presentat Esquerra Republicana en aquest Reglament han estat acceptades, cap ni 
una, segona perquè en l’informe de l’expedient, si l’han llegit, posa que parcialment 
s’han incorporat unes esmenes, no sabem quines, jo sé que les meves no perquè ho 
he anat a comprovar i no hi són, però les que s’hagin acceptat realment hauria de 
comparar totes les esmenes que han presentat els grups i quines han estat 
acceptades i quines no, i no rellegint de nou tot el Reglament, per tant trobo que és 
una qüestió molt poc pràctica i també de poca consideració als companys de 
l’oposició que com saben segur que vostès tenen molta feina però nosaltres també i a 
més a més fora d’aquest ajuntament; i la tercera és perquè també si s’han fixat bé en 
l’expedient hi ha inclòs un edicte signat per l’alcalde per a fer la publicitat del punt i al 
mateix punt d’aprovació de manera definitiva diu que queda subjecte a aquesta 
publicació i exposició pública i per tant les esmenes si els grups de l’oposició no diem 
el contrari es mantenen, per tant nosaltres ja anunciem que mantenim les nostres tres 
esmenes que eren la primera, que en el Plenari l’EMD de Valldoreix estigués 
representada per la Presidència o per a qui aquesta delegui, no per a algun membre 
escollit pel plenari sinó pel President o Presidenta o amb qui delegui com a respecte 
institucional de cara a una figura de president d’un Entitat Municipal Descentralitzada. 
La segona esmena era que a la Comissió Permanent l’EMD hi tingués una persona 
per estatuts, no que pogués escollir-la el plenari sinó que l’EMD com administració 
que és tingués una persona representant a la Comissió Permanent. I la tercera era 
una esmena perquè aquesta Comissió Permanent es fixés uns deures i es reunís amb 
caràcter ordinari de manera trimestral com a mínim, si es vol reunir cada mes 
endavant, però com a mínim posar-los-hi una mica de deures i que es reuneixi de 
forma trimestral el que és la Comissió Permanent. Per tant votarem en contra d’aquest 
punt malgrat que la figura i l’existència d’un Consell Local de Seguretat i de 
Convivència Ciutadana ens sembla una figura excel·lent pel que ha manifestat el 
regidor però que en cap cas ha tingut en consideració les nostres esmenes ni han 
estat respostes ni en l’expedient ni per escrit al nostre grup. 
 

 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Finalment 
i després de 10 mesos en aquest Ple aprovem el Reglament del Consell de Seguretat 
i Convivència de Sant Cugat com a resultat de la moció institucional que Iniciativa va 
presentar en el Ple de setembre de l’any passat. No és un punt i final l’aprovació 
d’aquest Reglament, és a partir d’ara quan hem de començar a treballar des del 
Consell per a complir tots els acords de l’esmentada moció, entre els quals vull 
destacar els següents: consolidar una verdadera policia de proximitat millorant la 
relació de la ciutadania amb els cossos de seguretat; incloure els objectius estratègics 
en l’organització i els mecanismes d’avaluació de la Policia Local d’acord amb les 
ordenances i normatives de la Diputació de Barcelona recollides en el document “Els 
drets humans a la ciutat” de data 7 de setembre de 2008. Recordem que aquest 
document recull entre d’altres l’elaboració o millora constant d’un codi de bona 
conducta, valoració de capacitats i estudi dels motius de descontentament de la 
població per adoptar les solucions necessàries, i així molts altres. També ha de ser 
una eina de control pel seguiment dels drets inclosos en la Carta europea de 
salvaguarda dels drets humans dels ciutadans. Aquest Reglament i el Consell ha de 
ser l’eina perquè els santcugatencs i santcugatenques, incloent també Valldoreix, no 
ens oblidem, puguin participar en la presa de decisions en temes de seguretat; ara 
esperem que de forma ràpida es constitueixi el Consell i puguem començar a treballar 
per assolir els objectius marcats; el nostre grup municipal ja avança que el nostre 
compromís de treball serà paral·lel amb el seguiment escrupolós que farem per 
aconseguir els objectius. 
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 Finalment, i encara que en certa forma siguem els pares de la criatura, 
comunicar que lamentant-ho molt el nostre vot serà d’abstenció, i això és degut a que 
no han estat admeses les al·legacions perquè l’EMD fos inclosa al lloc que li 
pertocava dins del Reglament, i el lloc no vull parlar dels apartats però estava més o 
menys considerat com una associació de veïns i creiem que la seva importància és 
una altra. També vam presentar una esmena que no se’ns ha fet cas que és que el 
seu representant sigui designat directament per la Presidència, és veritat que l’EMD 
no té les competències de seguretat però té una afectació i una implicació directa 
perquè entre altres coses és una administració, a més imposar aquí un acord plenari 
considerem que és una ingerència en les competències de la Presidència. 
 
 Finalment volem fer públic el reconeixement -que no compromís- i de la 
mateixa forma l’agraïment al Sr. Xavier Martorell, per la possibilitat que un membre de 
l’equip de govern de Valldoreix i el Síndic de Greuges formin part de la Comissió 
Permanent. 
 

 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: És curiós que 
el Sr. Martorell ens agraeixi la nostra col·laboració i participació i en canvi no ens ha 
acceptat quasi cap de les nostres al·legacions, per tant no deixa de ser curiós. 
 
 Nosaltres vam presentar quatre al·legacions que no per ser menors eren menys 
importants, una era referent al preàmbul, que era eliminar una frase la qual ens 
semblava que no feia al cas i per tant crèiem que era excessiu. N’hi ha una altra en el 
paràgraf segon que posaven que la seguretat es concep com un servei públic, i 
nosaltres ens referíem a que la seguretat ciutadana és un servei públic, i per tant 
nosaltres fèiem una afirmació exhaustiva del tema, no es concep com un servei públic 
sinó que és un servei públic, per tant és un tema semàntic el qual crèiem que seria 
interessant incorporar. En l’art. 3r, en principis generals, crèiem que també podria 
estar bé posar la formació permanent, un tema de formació permanent que encara 
que hi sigui dintre del Reglament del Consell però em dóna la sensació que aquest 
punt de principis generals seria important posar-lo. També hi ha una altra d’incorporar 
en l’art. 4t., de funcions, que dèiem que en aquells aspectes d’especial rellevància 
ciutadana o per a quantitat de la inversió econòmica a realitzar el Consell hauria de 
ser consultat amb caràcter previ a la seva execució o desenvolupament als efectes 
d’incorporar la seva opinió. Per tant nosaltres creiem que això per la quantitat 
d’inversió que s’havia d’aprovar estaria bé que el Consell hauria de ser consultat. Una 
altra al·legació de l’art. 4t. que fa referència a tenir coneixement del pressupost així 
com de la relació de llocs de treball de la plantilla de la Policia Local amb caràcter 
previ de l’aprovació inicial per part del Ple, que el Sr. Martorell ens va dir que això no 
ens ho podia donar per temes de seguretat pública. 
 
 Per tant entenem que nosaltres ens abstindrem en aquest Reglament no sense 
agrair que nosaltres també haguem pogut col·laborar en les seves aportacions. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     14 (CiU i Sr. Vázquez-Dodero) 

Vots en contra:   1 (ERC) 

Abstencions:       8 (PSC, ICV-EUiA i PP) 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Els punts 4, 5 i 6 els tractarem conjuntament, si 
més no a efectes del debat.  

 

 4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE DIVERSOS DOCUMENTS 

GENERALS DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
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 Vist l’informe emès pel tècnic de Protecció Civil de l’àmbit de gestió de 
Seguretat Ciutadana en data 15 de juliol de 2010 concernent al procediment 
aprovatori dels documents del Pla de Protecció Civil local de Sant Cugat del Vallès. 
 
 Atès que el Ple municipal en sessió de 20 de juliol de 2009 va aprovar 
inicialment els següents documents dels Plans de Protecció Civil d’aquest municipi tot 
integrant-se la susdita documentació pels següents elements: 
 
- Document bàsic. 
- Manual d’Actuació Bàsic, amb el corresponent: a) Programa d’implantació i 
manteniment; b) Annexes generals. 

- Manual d’actuació per incendis forestals. 
 
 Atès que segons l’informe tècnic supraesmentat s’han realitzat les 
corresponents modificacions dels documents del Pla de Protecció Civil derivades de la 
incorporació d’un nou Cap de la Policia Local i de la reestructuració del departament 
municipal de Protecció Civil. 
 
 Atès que en el marc del període d’exposició pública oberta a través d’edicte 
publicat en el BOPB núm. 263 de 3.11.09 subsegüent a l’aprovació inicial es varen 
rebre diverses consideracions al·legatòries per part dels Serveis Territorials a 
Barcelona, del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la 
Generalitat de Catalunya i per part de l’EMD de Valldoreix, havent estat realitzades en 
la part procedent les corresponents modificacions documentals del Pla. 
 
 Atès que en reunió ordinària del Ple de la Comissió Local de Protecció Civil de 
Sant Cugat del Vallès celebrada el proppassat dia 14 de juliol actual es varen aprovar 
als efectes de la seva aprovació definitiva pel Ple municipal els següents documents 
integratius: 
 
- Document bàsic. 
- Manual d’Actuació Bàsic. 
- Manual d’actuació per incendis forestals. 
- Cartografia i plànols. 
- Implantació i manteniment. 
- Annexes. 
 
 Atès finalment que segons l’art. 24.2) de la Llei autonòmica 4/1997, de 20 de 
maig, de Protecció Civil de Catalunya, els Plans locals de Protecció Civil han d’ésser 
revisats cada quatre anys, tot determinant-se que dita revisió haurà d’ésser aprovada i 
homologada pel mateix procediment de l’aprovació i homologació inicials. 
  
 En base a tot l’anterior es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 

 1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT els següents documents del Pla de 
Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès: 
 
- Document bàsic. 
- Manual d’Actuació Bàsic. 
- Manual d’actuació per incendis forestals. 
- Cartografia i plànols. 
- Implantació i manteniment. 
- Annexes. 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.07.10                    pàg. 13 

 
ESBORRANY ACTA 

 2n.- TRAMETRE certificació del present acord junt amb la documentació 
aprovada al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la 
Generalitat de Catalunya als efectes de la corresponent homologació en els termes 
establerts a la Llei autonòmica 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya. 
 

 5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE DOCUMENTS ESPECÍFICS DEL 

PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 
 Vist l’informe emès pel tècnic de Protecció Civil de l’àmbit de gestió de 
Seguretat Ciutadana en data 15 de juliol de 2010 concernent al procediment 
aprovatori dels documents del Pla de Protecció Civil local de Sant Cugat del Vallès. 
 
 Atès que segons l’informe tècnic supraesmentat esdevé necessària l’aprovació 
inicial dels següents documents específics del Pla de Protecció Civil de Sant Cugat del 
Vallès: 
 
- Manual d’actuació per inundacions. 
- Implantació i manteniment. 
- Cartografia. 
 
 Atès que en reunió ordinària del Ple de la Comissió Local de Protecció Civil de 
Sant Cugat del Vallès celebrada el proppassat dia 14 de juliol actual es varen aprovar 
als efectes de la seva aprovació inicial pel Ple municipal els següents documents 
integratius: 
 
- Manual d’actuació per inundacions. 
- Implantació i manteniment. 
- Cartografia. 
 
 Vistos els articles 17.2), 18.2) i concordants de la Llei autonòmica 4/1997, de 20 
de maig, de Protecció Civil de Catalunya, es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 

 PRIMER.- APROVAR INICIALMENT els següents documents específics del 
Pla de Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès: 
 
- Manual d’actuació per inundacions. 
- Implantació i manteniment. 
- Cartografia. 
 

 SEGON.- SOTMETRE l’expedient d’aprovació inicial dels documents específics 
del Pla de Protecció Civil a informació pública durant un termini de 30 dies a comptar 
des del dia següent a la publicació de l’anunci corresponent en el BOP, de conformitat 
amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local. 

 

 TERCER.- PUBLICAR l’acord d’aprovació inicial dels documents esmentats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el taulell d’anuncis i el web 
municipal. 

 

 QUART.- DISPOSAR que els documents dels Plans de Protecció Civil de Sant 
Cugat del Vallès, en els termes esmentats en l’acord primer, quedaran 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 o al·legació, de conformitat amb el que disposa l’article 49 en relació amb 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.07.10                    pàg. 14 

 
ESBORRANY ACTA 

els articles 65.2) i 70.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local i l’article 66.1) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 

 CINQUÈ.- TRASLLADAR el present acord a tots els membres del Ple i 
Comissió permanent de la Comissió Local de Protecció Civil de Sant Cugat, i als 
diferents àmbits municipals. 
 

 6.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PARCIAL DEL REGLAMENT DE LA 

COMISSIÓ LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL. 

 
 Vist l’informe emès pel tècnic de Protecció Civil de l’àmbit de gestió de 
Seguretat Ciutadana en data 15 de juliol de 2010 concernent al procediment 
aprovatori dels documents del Pla de Protecció Civil local de Sant Cugat del Vallès. 
 
 Atès que segons l’informe tècnic supraesmentat i documentació incorporada a 
l’expedient, l’aprovació inicial del Reglament epigrafiat fou acordada pel Ple municipal 
en sessió de 16.03.09 en la que en unitat d’acte fou creada la Comissió Local de 
Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès, així com nomenament dels membres del Ple 
de la Comissió i de la Comissió Permanent en els termes establerts a l’art. 51 i 
concordants de la Llei autonòmica 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de 
Catalunya. 
 
 Atès que segons el propi informe esdevé necessari d’incorporar en el Ple de la 
Comissió un vocal de l’Àrea de Medi Ambient de l’EMD de Valldoreix, tot procedint en 
conseqüència modificar la composició del Ple de la Comissió per via d’incorporar-hi un 
nou vocal complementari dels designats pel Ple i modificar en aquest sentit l’art. 5è 
del Reglament que estableix la composició del Ple de la Comissió. 
 
 Vistos els articles 51 i concordants de la Llei autonòmica 4/1997, de 20 de maig, 
de Protecció Civil de Catalunya, es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 

 PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l’art. 5è del Reglament 
de la Comissió Local de Protecció Civil per via d’incorporar al Ple de la Comissió com 
a membre permanent un vocal de l’Àrea de Medi Ambient de l’EMD de Valldoreix. 
 

 SEGON.- SOTMETRE l’esmentada modificació a informació pública per un 
termini de 30 dies a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci 
corresponent en el BOP, de conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i tenir-la per aprovada 
definitivament en el supòsit de no ésser formulada cap al·legació durant el període 
d’exposició pública. 
 

 TERCER.- TRASLLADAR el present acord a tots els membres del Ple i 
Comissió permanent de la Comissió Local de Protecció Civil de Sant Cugat, i als 
diferents àmbits municipals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ CONJUNTA PUNTS NÚMS. 4, 5 i 6 
 

 . REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA I RELACIONS INSTITUCIONALS, 

SR. MARTORELL: El punt 4 és l’aprovació definitiva de documents referents al Pla de 
Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès, que ja han passat per la Comissió Local de 
Protecció Civil del 14 de juliol, que és el document base, Manual d’Actuació Bàsica, 
Manual d’Actuació en Incendis Forestals, Cartografia, Plànols, Implementació i 
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Manteniment i annexes; en definitiva és el Document Base que ens permet treballar 
sobre la prevenció de riscos, la base sobre la que es procedeix a la prevenció de 
riscos de la nostra ciutat. El punt 5, en definitiva, no és res més que l’aprovació 
provisional també de documentació molt tècnica, també aprovades en el mateix 
plenari del Consell de Protecció Civil que és el Manual d’Actuació per Inundacions, 
Implantació i Manteniment, Cartografia; vostès saben que estem avançant en la 
reglamentació i regulació de tots els riscos a que podem ser sotmesos i que estan 
regulats segons Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya-Sant Cugat. Ja l’últim, 
no és res més que introduir i acceptar una esmena d’incorporar com a membre 
permanent a un vocal de l’Àrea de Medi Ambient de l’EMD de Valldoreix en el 
Reglament de la Comissió Local de Protecció Civil.  

 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Moltes 
gràcies Sr. Martorell. No espero que em contesti a aquest punt tampoc, però això 
caracteritza una mica quina és la relació formal, que no la informal, que tots ens 
podem trobar molt a gust en el vestíbul de l’Ajuntament, però una altra cosa és la 
relació formal de govern-oposició en matèria de seguretat. 
 
 En el punt núm. 6 el nostre vot serà favorable, en el punt 4 i 5 ens abstindrem, 
mantenint el mateix vot que varem fer a la Comissió Local de Protecció Civil, perquè 
són punts, com dèiem, molt tècnics, amb moltíssima informació, però que 
malauradament tota aquesta documentació ha estat a l’abast dels Grups de l’oposició 
tres dies en tot un període de temps i dues hores cadascun d’aquests dies. Ja els he 
dit abans que la nostra feina va molt més enllà de l’Ajuntament de Sant Cugat i per 
tant, hem tingut, en el meu cas personal, dificultats en la consulta d’aquests 
documents. Sí que els hi vaig fer la proposta l’altre dia fora de “micro” de que 
tinguessin la consideració de facilitar aquesta documentació que pesa, per dir-ho en 
termes informàtics, en algun format digital tipus DVD, CD o memòries USB, que en 
moltes de les Administracions ho fan i d’aquesta manera ens facilitaran i molt la feina.  

 

 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Nosaltres 
com fan els companys d’ERC també ens abstindrem per coherència amb el que 
varem votar a la Comissió Local de Protecció Civil. Jo estic convençut que estem 
davant d’un bon document. Estic convençut que els tècnics que hi han treballat ho han 
fet molt bé, però com a regidor no he tingut el temps ni les facilitats per a examinar el 
document. Jo no sé els quilos que deuria pesar l’expedient però facint-se una idea, 
eren 3 capses així de paper; nosaltres que treballem, que tenim uns horaris, teníem 
tres dies, un espai de dues hores per a poder revisar el document, però evidentment 
ens era impossible per la nostra activitat. A part, de que seria convenient que hi 
hagués una persona experta que ens aclarís els dubtes. Això no ha estat així. He de 
dir que posteriorment sí que se’ns ha proposat fer aquesta solució, però és clar, és 
després d’aprovar aquest document. Per tant, amb aquestes condicions i davant les 
dificultats de poder examinar aquest document, el nostre vot és l’abstenció. 
 

 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres ens 
abstindrem en el quart i cinquè i en el sisè hi donarem l’aprovació tal com els altres 
Grups de l’oposició.  
 

 . REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA I RELACIONS INSTITUCIONALS, 

SR. MARTORELL: En tot cas el Sr. Toni Royo, responsable de Protecció Civil, va 
estar a disponibilitat dels Grups. si haguessin volgut més temps jo els hi hagués agraït 
que m’haguessin demanat més temps o més disponibilitat, en tot cas no ho van fer. A 
posteriori els qui s’han adreçat els hi hem dit que estem a la seva disposició quan 
vulguin i que concretem data, algú ja l’ha demanat pel setembre. I té raó el Sr. Ramon, 
sí que li farem aquesta reflexió de poder-ho fer en DVD, o sigui que per la propera 
vegada ho tindrem en compte. 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.07.10                    pàg. 16 

 
ESBORRANY ACTA 

 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 4 

 

Vots a favor:     14 (CiU i Sr. Vázquez-Dodero) 

Vots en contra:   0 

Abstencions:       9 (PSC, ICV-EUiA, PP i ERC) 

 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 5 

 

Vots a favor:     14 (CiU i Sr. Vázquez-Dodero) 

Vots en contra:   0 

Abstencions:       9 (PSC, ICV-EUiA, PP i ERC) 

 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 6 

 

Vots a favor:     22 (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 

Vots en contra:   0 

Abstencions:       1 (PP) 
 

TERRITORI 

 

 7.- PROPOSTA D’AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL METROPOLITÀ ALS ÀMBITS DE VALLDOREIX I ALTRES DEL 

MUNICIPI. (EXPEDIENT NÚM. 83003/10). 
 

 1r.- INICIAR el procés de publicitat i participació de la ciutadania en els 
processos de planejament i gestió, d’acord amb el que determina l’art. 8 del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, en relació als arts. 21 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el seu Reglament, dels treballs de l’avanç de Modificació puntual del Pla 
General Metropolità als àmbits de Valldoreix i altres del municipi, elaborats per part de 
José González Baschwitz i Ramon Vila Bot, arquitectes, en ordre a fomentar i garantir 
la participació social en l’activitat urbanística i, en especial, en l’elaboració i tramitació 
dels instruments de planejament urbanístic. 
 

 2n.- SOTMETRE els esmentats treballs a exposició pública durant el termini de 

QUARANTA-CINC DIES, mitjançant edictes a inserir en el Butlletí Oficial de la 
Província, un diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes municipal i 
mitjans telemàtics, de la forma legalment prevista, als efectes que per part de 
corporacions, associacions i particulars, es puguin formular suggeriments i, en el seu 
cas, altres alternatives de planejament, en ordre a garantir la participació ciutadana en 
els processos urbanístics de planejament i de gestió. 
 

 3r.- NOTIFICAR el present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: El punt que els 
proposem avui, de fet urbanísticament és un punt relativament simple en el sentit que 
es tracta de posar a informació pública un document elaborat per l’Ajuntament i per 
part de l’Àrea de Territori. Ara bé, és un document d’una gran complexitat i per això 
entenc que és bo fer una reflexió pel que fa a la gènesi d’aquest document i per què 
ens porta aquí. Tots nosaltres coneixem que estem regulats pel Pla General 
Metropolità, que és un document que es va aprovar l’any 1976, i aquest Pla del 76 va 
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establir uns sistemes de zones verdes i, per tant, uns estàndards que havien de 
complir els 27 municipis que composem l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Concretament, una gran part del sistema d’espais lliures, per tant, que compensaven 
les zones residencials de ciutats altament denses del sector o de l’espai metropolità 
es van localitzar a la zona de Valldoreix. Això vol dir, que dins de Valldoreix tenim una 
gran part d’hectàrees, de sòl urbà consolidat classificat de zona verda i per tant, amb 
dret a expropiació. De fet, aquesta és una herència que ens ha deixat el Pla del 76 
com d’altres, com el de les cases fora d’ordenació o com d’altres qüestions que hem 
hagut d’anar modelant amb els anys, arreglant amb els anys i revisant amb els anys. I 
un dels objectius, precisament, és modificar puntualment el Pla General per poder 
superar la dificultat en la que ens posa aquell document de l’any 76 o aprovat l’any 76. 
Per què? Perquè aquell document no va preveure cap sistema de gestió d’aquestes 
zones verdes i, per tant, aquestes zones verdes perquè siguin o passin a titularitat 
pública, l’única opció existent és la de l’expropiació. Expropiació que molts propietaris 
ja han instat i que tenen dret a fer-ho i així els empara la llei, per tant, estan en el seu 
legítim dret, i expropiació doncs que comporta un contenciós entre l’Ajuntament de 
Sant Cugat i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix en relació a qui és el 
beneficiari o beneficiària d’aquella expropiació i, per tant, ens porta a intentar 
conjuntament solucionar aquest conflicte. De fet, seguint aquesta gènesi voldria fer 
referència també a les reunions prèvies que es van mantenir amb l’Entitat Municipal 
Descentralitzada i l’Ajuntament de Sant Cugat quan en el govern de Valldoreix hi havia 
CiU-Actuem i l’Àrea d’Urbanisme la portava en aquell moment Àngels Solé i ens va 
proposar de fer una reunió conjunta a tres bandes: Generalitat, Entitat Municipal 
Descentralitzada i Ajuntament de Sant Cugat per plantejar aquesta qüestió i veure 
com aquest tema es podia solucionar. De la Direcció General d’Urbanisme en va sortir 
la proposta de fer un estudi que en aquell cas va ser assumit per l’Entitat Municipal 
Descentralitzada, per veure com es podia solucionar aquesta qüestió. Després CiU-
Actuem va sortir del govern de l’Entitat Municipal Descentralitzada, però no per això el 
compromís de l’Entitat va deixar d’ésser en aquest projecte. Per tant, és un projecte 
que va continuar i va continuar amb el compromís que quan el primer document va 
estar fet, va estar tancat, el varem revisar per part de les dues institucions i 
l’Ajuntament de Sant Cugat es va comprometre a encarregar la segona fase del 
projecte. Per tant, què vull dir amb això? Ha estat un document que ha estat 
consensuat per moltes bandes, ha estat amb implicació dels diferents Grups a nivell 
de l’Entitat Municipal Descentralitzada, i ha estat amb un impuls i amb una coherència 
per part de la Presidència de l’Entitat Municipal Descentralitzada a continuar aquest 
procés i ha estat receptiu també l’Ajuntament de Sant Cugat en relació a aquest 
document. Quina és la voluntat del document? Doncs, bàsicament, com els deia, 
resoldre les expropiacions forçoses que poden portar a una fallida del sistema 
econòmic municipal i de l’Entitat Municipal Descentralitzada. Si tenim en compte que 
en aquest moment tenim instades expropiacions per valor de 22 milions d’euros, com 
podran comprendre aquesta és una xifra que el nostre municipi no es pot permetre. 
Quin és per tant l’objectiu d’aquest document?, doncs intentar solucionar 20 hectàrees 
de zona verda gestionades d’una manera diferent, que no sigui a través de 
l’expropiació. Com? No és que l’Ajuntament no vulgui pagar o que l’EMD no vulgui 
pagar, que sabem que estem obligades a pagar, sinó intentar compensar en comptes 
de pagar amb diners, intentar compensar amb sostre edificable. Per tant, aquest és 
l’objectiu d’aquest document, intentar compensar aquestes expropiacions amb sostre 
edificable. Com ho fem això? Ho fem treballant en profunditat la zona de les rieres de 
Valldoreix intentant rescatar sostre edificable que pugui haver-hi, que és sostre que 
llinda amb carrers i per tant, que té tot el sentit de ser edificat. Intentem col·locar 
sostre en zones que tenen tot el sentit de ser edificades com pot ser la zona del Turó 
de Can Mates, o a la zona de Can Cabassa o a la zona de la Centralitat de Valldoreix i 
com compensem la pèrdua de verd? Doncs la pèrdua de verd que això comporta la 
compensem amb dues finques importants que estan a la falda de Collserola i que ens 
permetran que siguin preservades completament i preservades de la seva 
urbanització. Aquestes finques són d’una banda Can Montmany i d’altra banda Can 
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Busquets. Per tant, com els dic, és un document complex, és un primer document 
d’avanç de planejament, és un document que avui si donem el vist-i-plau des d’aquest 
Ple el sotmetrem a informació pública per 45 dies i demanarem els diferents informes 
a la Generalitat: d’una banda el sotmetrem a avaluació ambiental i demanarem el 
document de referència. Fins que no tinguem aquests informes i la fase de 
suggeriments no podrem procedir a una modificació del Pla General en aquest sentit, 
però entenia que calia una mica més, o ampliar una mica més l’explicació perquè de 
ben segur és un document que si procedeix, si va endavant, pot estalviar a la ciutat 
una factura importantíssima i per això els hi demano a tots els regidors aquí presents 
que donin un vot de confiança en el document que avui es porta, que serà -com saben 
sempre des de l’Àrea de Territori- un document el màxim de consensuat possible, que 
el que intentem és sempre intentar portar els documents treballats i consensuats i que 
sens dubte si podem estalviar a la nostra ciutat pagar aquesta factura, pagar-la d’una 
altra manera que no sigui amb diners sinó amb sostre, crec que al final actuem tots en 
benefici de l’interès general.   
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Sra. Conesa 
m’ha fet molta gràcia al començar que ha dit que era un tràmit senzill, un punt senzill, 
però la veritat o jo no estic acostumat a anar a les Comissions de Territori, però senzill 
no l’he trobat gens ni mica. Sort que ha acabat dient que era un punt complex! A 
veure, primer de tot, agrair-li sincerament la disponibilitat que ha mostrat en tot 
moment, també l’ha que ha mostrat l’EMD de Valldoreix quan alguns dubtes també se 
m’han resolt des de l’EMD. Nosaltres també pensem que amb el nom que surt en 
l’Ordre del Dia haguéssim pogut estar una mica més generosos que no aquesta 
modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits de Valldoreix i altres del 
municipi, perquè és clar altres del municipi és Can Busquets. Segurament estem 
parlant de la modificació de PGM més important dels últims anys i segurament del 
mandat. Des d’ERC, com no pot ser d’altra manera i amb l’ajut sincer de vostès hem 
estudiat amb profunditat aquest expedient i la proposta de govern, hem de dir que 
d’entrada per aquesta confiança que vostè ens demanava i per la finalitat que busca el 
document hem descartat directament el vot negatiu en el punt, perquè persegueix 
aquest doble propòsit de protegir uns espais que des d’ERC però també des d’altres 
grups hem reivindicat la seva protecció i a la vegada vol evitar la sagnia econòmica 
d’aquests espais de Valldoreix. Avui el nostre vot serà una abstenció, una abstenció 
entusiasta, Sra. Conesa. Podríem haver fet un sí crític, però ens quedarem amb 
l’abstenció entusiasta convençuts que arribarem a resoldre aquests dubtes que en 
aquests moments tenim sobre el document. Un document que, com dèiem, el valor 
que afegeix a la finca de Can Busquets per a nosaltres és important quan el pas pel 
govern de la ciutat ens va suposar en alguns tràmits haver-nos de sentir dir moltes 
coses, tant per grups de l’oposició, com per veïns i veïnes de Sant Cugat, però que 
finalment varem acabar el mandat sense posar ni una totxana a Can Busquets, no per 
mèrit només nostre sinó perquè crec que va acabar essent un sentiment compartit per 
la majoria d’aquest plenari. Els sectors que treballa aquest expedient, que comença a 
tramitar, primer de tot ja li he dit satisfactòria la solució dels àmbits de les rieres de 
Valldoreix, per evitar el que és aquesta sagnia econòmica; també respecte el sector 
de l’Estació de Valldoreix avui hem vist canvis en els plànols, avui mateix ens han 
passat alguna fotografia una miqueta diferent al document que ens van fer arribar 
dilluns passat, per tant, bé, esperem que aquests canvis es puguin anar concretant i 
tinguin també el nostre suport, estem plenament d’acord amb aquesta vialitat que 
demana l’EMD de Valldoreix. Pel que fa a Can Montmany compartim absolutament la 
idea de la protecció però sí que voldríem estudiar una miqueta més detingudament les 
compensacions que proposen, aquell ball de xifres, de metres quadrats, metres 
quadrats construïbles d’unifamiliar que passen a plurifamiliar, etc., i per tant, ens ho 
volem mirar molt i molt bé. I en quart i darrer lloc, Can Busquets és on més dubtes 
poden planejar sobre si hem de compensar o no aquestes expectatives de construcció 
del propietari tot i que entenem és una via positiva i ràpida però que no ens acaba 
d’esvair tots els dubtes que teníem al document que en aquests moments ens estan 
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presentant. També la qualificació de sòl entre verd urbà i equipament dotacional no 
hem acabat de trobar exactament els percentatges en que quedaven cadascuna 
d’aquestes qualificacions i per tant, avui, li repeteixo aquesta abstenció entusiasta, no 
s’ho prengui com una nota de desconfiança si us plau li demano, perquè davant 
l’expectativa de protecció de Can Montmany i Can Busquets a ERC de sempre ens 
trobarà al seu costat i, per tant, el que ens cal és acabar d’esvair aquests dubtes que 
aquest document -que li repeteixo, de senzill no en té res- ens comporta en aquests 
moments. 
 

 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Lamento 
comunicar que jo seré bastant més crític, i començaré a l’inrevés que la Sra. Conesa. 
Ens trobem davant d’una operació llarga, complicada i complexa, on hi ha moltes 
coses en joc i que modestament hem de dir que encara no hem pogut estudiar en tota 
la profunditat que mereix. En qualsevol cas, sí que podem fer un relat històric d’alguns 
espais afectats, dels posicionaments que varem tenir i les impressions que ens causa 
aquest avanç de planejament. Es tracta d’un avanç de planejament que és una 
manera de posar llum i taquígrafs a un projecte de requalificació abans de l’aprovació 
inicial que les parts afectades podran efectuar al·legacions. Els àmbits afectats en 
aquest avanç de planejament són sis: el Torrent d’en Nonell, que són les zones 
verdes de Valldoreix, Can Montmany, l’Estació de Valldoreix, el Turó de Can Mates, 
Can Busquets i Can Cabassa. D’aquests 6 àmbits 3 estan en territori de Valldoreix i hi 
ha acord en línia general a les compensacions. Aprofito per posar de manifest la bona 
entesa entre l’EMD de Valldoreix, presidida per la candidatura d’esquerres i 
catalanista i l’Ajuntament de Sant Cugat, tant dels responsables polítics com dels 
tècnics, a l’hora de parlar de tot plegat. A nivell institucional hi ha hagut una molt bona 
relació, cosa que és d’agrair i que serveix per posar de manifest que quan les coses 
es fan bé tot és més fàcil i més profitós. Sobre l’afectació de Valldoreix és molt 
important, ja que es tracta que l’operació pugui tancar urbanísticament aquest àmbit i 
és l’eix de tota l’operació, alliberar tot el sostre de zones verdes que hi ha al centre de 
Valldoreix, facilitant per una banda tot el projecte de la nova Centralitat, un nou entorn 
per l’Estació de Valldoreix, amb zones verdes i habitatge públic i per altra banda, 
intentar aturar la sagnia d’expedients d’expropiacions que ha de suportar 
l’Administració que durant anys s’ha dut a terme i ha estat una font de conflictes entre 
Valldoreix i Sant Cugat. Amb una part de l’operació s’aborden tots aquests temes, en 
una operació d’una precisió urbanística digne de la microcirurgia més avançada. Per 
altra banda, i menció a part, mereix el cas de Can Montmany: resulta que allò que 
estava tan bé el març i que era edificable, tornem a recordar, ja no ho està i s’opta per 
compensar a la propietat amb pisos i un local comercial construïts per PROMUSA. 
Ara PROMUSA a part de fer pisos de promoció pública, gestionar locals, oficines, 
gestionar mercats, també treballarà per a tercers, privats. Aquí comencen els nostres 
peròs. S’ha de compensar a tercers amb pisos de PROMUSA? No hi ha una altra 
manera? Més endavant parlarem amb més profunditat d’aquest tema. En el cas de 
Can Montmany essent sostre edificable i amb els càlculs que s’han fet entenem que 
cal compensació. No pot ser amb terrenys edificables? Continuarem estudiant aquest 
tema. 
 
 Pel que fa als altres àmbits, a grosso modo, a Can Mates l’operació no em 
sembla a priori malament, no entenem per què hem de sacrificar a Can Cabassa 
gairebé 30.000 m

2
 de sòl d’equipaments en un lloc estratègic, on els creixements 

urbanístics no han anat acompanyats de creixements de serveis de tot tipus. I a més, 
perdem sostre d’habitatge protegit potencial donat que és una finca totalment pública. 
I a Can Busquets: a Can Busquets ja li avanço que compartim l’objectiu que pretén 
aquest avanç de planejament però no el medi. No tot serveix per salvar Can Busquets. 
Vostè ja sap què en pensa el nostre grup sobre aquest tema. La seva sortida és la 
requalificació a forestal, la figura 27. En qualsevol cas s’ha guanyat una batalla, 
perquè ens plantegen vostès una sortida per Can Busquets i la seva preservació. Can 
Busquets és el que s’anomena en termes urbanístics una zona 21, i les zones 21 
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segons el Pla General Metropolità l’Administració podria promoure el 
desenvolupament urbanístic atenent a les seves necessitats de creixement. Estem 
parlant doncs d’expectatives d’edificabilitat que realment la propietat no té. Una altra 
cosa és que pretenem que aquests terrenys passin a ser públics, cosa que des del 
nostre punt de vista no és necessari. Les zones 21 caldria que es requalifiquessin a 
forestal, és a dir, la propietat no ha d’intervenir en la requalificació i no li podem 
compensar les expectatives d’edificabilitat que pugui tenir. Vull recordar en aquest 
punt que a Can Busquets no hi ha sostre edificable avui i encara menys cal 
compensar a la propietat amb pisos de PROMUSA, és un dels exemples, vostè no ha 
entrat tant al detall, però un dels sostres edificables són pisos de PROMUSA sobre 
una expectativa que avui no tenen. No estem d’acord que hi hagi un sostre edificable 
potencial de 17.800 m

2
. Es basen doncs en uns fonaments que no compartim, no té 

res a veure amb les zones del Torrent d’en Nonell, on els propietaris sí tenen drets 
indemnitzatoris com assumeixen les nombroses sentències que representen una llosa 
econòmica molt important per a l’Administració, resultat dels expedients d’expropiació 
que abans comentava. En tot cas, s’hauria de fer la modificació de manera que 
quedessin aquests terrenys amb una qualificació més preventiva, és a dir, enlloc de 
verd urbà, sòl forestal, com varem fer amb una part important de Can Montmany. 
 
 És per aquests motius que al nostre Grup ens venen les següents preguntes i 
esperem que siguin resoltes durant tot el procés que s’inicia avui. Hem de compensar 
una expectativa d’edificabilitat? Hem de mantenir un sostre d’equipaments en els 
terrenys de Can Busquets? Hem de perdre el sostre d’equipaments a Can Cabassa? 
No estem donant arguments a altres a posar més recursos judicials? No estem 
abonant aquesta via? Què guanyen o què perden els propietaris de Can Montmany o 
Can Busquets? Es reunirà el grup de l’Agenda 21 per parlar d’aquests temes? 
 
 Sra. Conesa, ja acabo, estem molt atents a tota aquesta operació que en línies 
generals, malgrat tots els peròs, creiem que vol donar una solució a la llosa que 
significa les sentències a les zones verdes i solucionar de pas altres problemes que 
potser no tocaven. Potser podríem haver estat molt més agosarats i agosarades amb 
la proposta d’habitatge públic, que queda justeta i al final no complirem el 15% 
d’habitatge públic que marca la llei. Potser podríem haver fet bé les parcel·les de Can 
Montmany, potser podríem haver qualificat de forestal Can Busquets. En qualsevol 
cas no volem entorpir aquest pas previ motivat i necessari. El Grup d’ICV-EUiA 
s’abstindrà d’aquest tràmit, perquè no veiem clares algunes coses i perquè encara 
haurem de treballar més la proposta, nosaltres i vostès. 
 

 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Em sembla 
que coincidim tots en que aquesta és una de les operacions urbanístiques més 
importants del mandat i ho és segurament per l’extensió de l’àmbit territorial que 
abasta però també pels problemes que tots hem mencionat que pretén solucionar. 
 
 Des del nostre Grup resulta molt rellevant per tal de decantar el sentit del nostre 
vot el fet que ens trobem en un tràmit d’avanç de planejament. El que fem avui es pot 
sintetitzar de forma entenedora i senzilla en dos aspectes i nosaltres ho hem entès 
així: primer, el tràmit d’avanç de planejament comporta comunicar les parts afectades 
i el conjunt de la població que tenim la intenció d’iniciar una modificació del Pla 
General Metropolità per tal que la població general i els afectats puguin expressar si 
ho volen la seva opinió. I en segon lloc, i em sembla que també és important, el tràmit 
d’avanç de planejament comporta sol·licitar a la Generalitat de Catalunya un informe 
previ que expliqui el seu punt de vista, amb els aspectes viables i positius que té 
l’operació, però també aquells elements que l’Administració Autonòmica, recordem-ho 
tots, la competent en urbanisme, no vegi clars o vegi directament inviables. 
 
 Votarem a favor, nosaltres, en aquest avanç de planejament perquè entenem 
que una operació d’aquesta rellevància necessita del màxim d’informació pública i 
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perquè pensem que l’opinió de la Generalitat de Catalunya és molt rellevant i 
necessària en una operació d’aquesta complexitat. El nostre vot favorable, però, 
volem deixar-ho clar d’entrada, no pressuposa en cap cas el nostre suport en 
l’aprovació inicial, tal i com m’hi referiré amb detall més endavant. 
 
 Estem davant d’una operació ambiciosa i global sobre el conjunt del municipi. 
Són moltes les peces que hi  juguen, tantes, que la imatge d’un gran puzle crec que 
és encertada. En aquests moments el meu grup té una imatge general de la taula de 
joc, però no encara de la forma com encaixen definitivament les peces. Sobretot, i vull 
destacar-ho en aquesta primera part de la intervenció, de les valoracions 
econòmiques dels terrenys en joc i de les compensacions, particularment les que 
afecten a Can Busquets i Can Montmany. Aquesta és, principalment, i ho deixem 
també clar, la raó de la nostra cautela que he expressat anteriorment sobre quina serà 
finalment la nostra posició en l’aprovació inicial. Com que del tràmit d’avanç de 
planejament no formen part de l’expedient aquestes valoracions econòmiques ni 
tampoc els convenis urbanístics, simplement perquè no els tenim, no tenim cap 
inconvenient en aquest moment en donar llum verda a que tinguem un informe de la 
Generalitat. 
 
 En aquest moment veiem punts favorables i beneficiosos per a la ciutat i també 
importants llacunes o punts dèbils de l’operació. Breument i de forma sintètica m’hi 
referiré per deixar clara la nostra posició. Entre els punts beneficiosos i s’hi han referit 
tots els grups evidentment, l’amenaça de les expropiacions de les zones verdes 
situades a Valldoreix, una autèntica espasa de Damocles que plana sobre les 
hisendes locals de l’EMD i del nostre Ajuntament. Estem parlant, i ho ha dit la Tinent 
d’Alcalde, de 22 milions d’euros, tants que, segurament una i altra Administració 
simplement haurien de tancar i el Sr. Joly, avui absent, no podria dedicar-se a explicar 
els seus powerpoints per aquests móns de Déu. Aquesta és una situació anòmala 
derivada de -ho ha dit la Tinent d’Alcalde- del PGM del 76, que va situar en zona 
urbana una gran quantitat de zona verda. Cert és que des de fa molt de temps alguns 
Grups demanàvem una visió global sobre les zones verdes i, per tant, ja era hora 
d’iniciar-ho. Des del punt de vista polític considerem important el treball conjunt -amb 
lògica de cooperació institucional que hauria d’haver estat sempre- que ara s’ha fet 
entre EMD i Ajuntament. Les bones notícies també s’han de celebrar. 
 
 En segon lloc pensem que l’operació que es planteja afronta una solució 
definitiva que passa per la no urbanització de Can Busquets. Enrere queda doncs 
l’Estudi de Detall aprovat en Ple sense el nostre suport per fer-hi més de 50 xalets. 
Pensem també que la solució que es planteja des del punt de vista legal és coherent 
amb el Decret de la creació del Parc de Collserola elaborat pel Govern de la 
Generalitat. Ara bé, volem expressar que la solució de Can Busquets hagués estat 
possible molt abans. Segur que quan es va fer la primera modificació del PGM de la 
Floresta en el mandat 1999-2003 i segurament amb un cost per la ciutat menor. 
Nosaltres com a grup d’oposició sempre hem prioritzat la no urbanització de l’indret, hi 
hem treballat i hem hagut de convèncer i avui avancem malgrat tot en aquesta 
direcció. En tercer lloc el Montmany: en diverses ocasions hem expressat en aquesta 
Sala el benefici públic en forma de sòl forestal i terreny d’equipament. Gràcies al 
Montmany s’han pogut solucionar importants dèficits en l’ordenació de la ciutat com 
les cases, valgui la redundància, fora d’ordenació de la Floresta. El cert és que 
quedava pendent la concreció de la compensació de la propietat. En aquest document 
s’explica com a través de la implicació de PROMUSA. Nosaltres en aquest moment 
no hi entrem ni sortim en aquest moment, però valorem positivament el trasllat de 
l’edificació perquè els que coneixem el terreny sabem que l’indret que es pretenia 
edificar era un terreny amb un fort pendent, pràcticament un barranc i pensem que els 
beneficis paisatgístics i ambientals són evidents. En quart lloc i últim: aconseguim 
l’ordenació de Valldoreix pel tema que m’he referit de les zones verdes tot creant una 
autèntica anella verda en el centre de la ciutat i en segon lloc s’ordena i es dota 
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d’habitatge públic de protecció el centre de l’Estació de Ferrocarrils tot i existir encara 
alguns serrells per tancar amb l’EMD. Em referiré ara a aquells punts que el meu grup 
encara no veu clars i sobre els quals ens agradaria gestos i accions per clarificar-los. 
En aquest sentit i abans de l’aprovació inicial els volem sol·licitar una Comissió 
Informativa extraordinària, penso que el tema s’ho val, en la que analitzar 
detalladament i a fons l’operació. En primer lloc les compensacions econòmiques de 
Can Busquets i Can Montmany. Tenim a la nostra disposició, és cert, un primer 
document i sobre valoracions econòmiques, però els hem de dir amb tota sinceritat 
que és confús i poc entenedor. Pensem que hi ha fins i tot alguns errors que ara no 
val la pena mencionar, la transparència és també un llenguatge comprensible. En 
concret volem saber: el preu al que es van adquirir els terrenys, el preu al qual els 
venen i les plusvàlues positives o negatives que generen. Perquè ara hem de tenir 
molt en compte que la situació del mercat ha canviat substancialment i això també 
influeix. En segon lloc i molt important: en les converses mantingudes amb la Tinent 
d’Alcalde sobre aquesta operació sempre hem convingut que el que féssim en 
aquesta operació seria referència en el litigi de Torre Negra. La voluntat política ens 
consta que és aquesta i que es vol que els preus als quals es compensa siguin 
traslladables a altres terrenys en la mateixa situació del municipi. Ara el que volem és 
constatar-ho amb claredat en els documents de valoració econòmica en el moment de 
l’aprovació inicial. Tercer i últim: queden encara pendents alguns punts per resoldre 
amb l’EMD de Valldoreix que ens agradaria resoldre i en aquest temps que queda fins 
a l’aprovació inicial: ens referim en primer lloc per ordre d’importància a la urbanització 
de la carretera de la Salut, que s’establia com una càrrega per a la propietat del 
Montmany i que s’hauria de resoldre al nostre entendre al ser una obligació que 
estava establerta per conveni amb la primera propietat. Coneixem la flexibilitat 
expressada pel President accidental de l’EMD sobre una solució menys costosa i per 
tant, crec que hi ha marge i voluntat si hi ha voluntat des de l’equip de govern de Sant 
Cugat per acostar posicions. També voldríem la clarificació d’un punt que em sembla 
que ja ha començat a avançar que és la millora de la Plaça de l’Estació amb una 
millora de la mobilitat i de les zones verdes allà existents. De l’abstenció entusiasta al 
nostre sí equidistant hi ha com a nexe d’unió la necessitat de tenir més informació i 
claredat en l’aprovació inicial que estic convençut que en tindrà. 
 

 Amb la vènia de l’Alcaldia-Presidència i segons preveu la Llei municipal de 

Catalunya i el ROM fa ús de la paraula el President acctal. de l’EMD de Valldoreix 

amb la següent intervenció: 
  

INTERVENCIÓ DEL SR. JOAN GAYA, EN REPRESENTACIÓ DE L’EM DE 

VALLDOREIX, EN ELS TERMES DE L’ART. 44.2.ll) DEL REGLAMENT ORGÀNIC 

MUNICIPAL. 

 

 . SR. GAYA, PRESIDENT ACCIDENTAL DE L’EMD DE VALLDOREIX: 
Gràcies Sr. Alcalde. Aquest punt penso que és un dels més importants pel municipi en 
aquests moments des del punt de vista econòmic, diguem-ne, de l’hipoteca 
econòmica que representen les expropiacions sol·licitades i sol·licitables de zones 
verdes principalment a l’àmbit de Valldoreix i en aquest sentit penso que cal recolzar-
se mútuament les dues institucions per tirar endavant aquest tema, sigui com sigui, en 
aquests moments, perquè en definitiva tenim temps i de sobres per acabar de 
puntualitzar els punts que queden, els serrells que queden penjant d’acabar de 
concrecions majors. De totes maneres m’agradaria fer una salvetat històrica. Aquest 
punt de les zones verdes és un punt que s’havia previst fa al voltant d’uns 15 anys 
aproximadament quan era President de l’EMD de Valldoreix el Sr. Miquel Massanés, 
en que va tenir la primera expropiació i a partir d’aleshores era absolutament 
previsible de que això aniria caient una darrera de l’altra. Per tant, hem d’anunciar que 
anem amb molt de retard en aquest tema, que entre mig les dues institucions, 
l’Ajuntament de Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix, s’han girat recursos per valor de 
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milers d’euros, que ens hem gastat els dos, defensant-nos els uns contra els altres i 
crec que això en principi i pel fet que s’acabi aquest procés ho hem de celebrar i en 
definitiva ens ho hem de prendre pel cantó positiu. Altra salvetat històrica que voldria 
fer ja que s’ha referit a la història és que el tema de la solució real de tot això que no 
s’acaba avui en aquest primer tràmit administratiu va començar en l’anterior legislatura 
i per tant, abans de que CiU-Actuem estigués en el govern de Valldoreix, bastant 
abans. L’altra qüestió que voldria ja fer referència és a dos punts dels diferents àmbits 
en els quals estan compresos en aquest punt, que són dos que fan referència a 
Valldoreix, evidentment no em posaré des d’un punt de vista institucional amb els 
punts que estan fora de l’àmbit, malgrat que aquesta globalitat de consideració de 
molts sectors i moltes zones del municipi és molt positiva, jo penso que és la manera 
que ha permès desencallar aquest tema i els dos concrets són els de l’àmbit de Can 
Montmany, tothom es refereix a Can Montmany però s’ha de saber que no és Can 
Montmany, sinó que és al costat de Can Montmany, és una àrea que no és 
pròpiament el que és l’àrea de la Masia i l’altre que és a l’àmbit de l’Estació de 
Valldoreix. Per què em refereixo a aquests dos punts en concret: primer, perquè els 
balanços econòmics i, per tant, les equivalències de sostres i de sòls edificables i de 
drets, en definitiva dels canvis que es fan entre drets i drets consolidats o drets i drets, 
diguem-ne que ja veurem quan afinem les xifres. Cal dir que nosaltres ens havíem 
estudiat el primer document molt a fons i que el segon document que inclou Can 
Busquets, un lloc d’una àrea al costat del Tenis de Valldoreix, que s’incloïa fins ara 
ens ha agafat una mica de sorpresa, políticament la creiem positiva però com que no 
toca a l’àmbit de Valldoreix doncs no hi entrem, però en definitiva sobre aquestes 
dues zones que són la de l’Estació de Valldoreix i la del que anomenem Can 
Montmany hi ha un punt que nosaltres posem claríssimament en discussió i que està 
bé jo crec advertir-ho ara en aquest moment abans de que es procedeixi a una 
redacció més definitiva per l’aprovació inicial, que és la referència que es fa reiterada 
a la gestió per part de PROMUSA. És una gestió que en qualsevol cas s’ha d’entendre 
que és opcional per part de PROMUSA, que la qual pot ser opcional per part de 
l’Ajuntament de Sant Cugat però no ho és per part de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada i en l’àrea de l’Estació de Valldoreix l’Entitat Municipal 
Descentralitzada hi té una propietat molt important, que és el pàrquing, concretament i 
en l’àmbit del Montmany doncs evidentment hi ha una sèrie d’interessos que penso 
que el fet de que està en definitiva tota aquella operació ha sortit dels acords de 3 
parts entre l’Ajuntament de Sant Cugat, l’Entitat Municipal Descentralitzada i la família 
Gassó, que després va ser o es va subrogar a ERIDE, que és l’empresa que 
actualment en té la propietat i que sembla que es vulgui subrogar a PROMUSA, i en 
tot cas recordar que si es fa aquesta opció, que és perfectament vàlida, i que 
PROMUSA compliria això pel seu compte i risc no té per què estar aquesta 
consideració concretada en aquest document. És una operació que fa PROMUSA, 
però ha de quedar molt clar que qualsevol operació que es faci sobre els drets i els 
deures adquirits per la propietat en el conveni urbanístic de 2008 són drets i deures 
que d’alguna manera es van subrogant de propietari en propietari mentre no 
s’executin. Per tant, hi ha una sèrie de consideracions que jo crec molt importants i 
que cal salvar en qualsevol moment el paper institucional de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada amb la seva capacitat de gestió, especialment també en l’àmbit de 
l’Estació, perquè és un pla de millora urbana que és competència exclusiva de l’Entitat 
Municipal. Moltes gràcies. 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Moltes gràcies a tots 
per les intervencions. Potser jo m’he expressat malament, però jo deia que el tràmit és 
senzill perquè de fet el que estem fent és posar aquest document a informació pública 
perquè tothom el pugui veure i per tant, la màxima transparència en quant a quina és 
la voluntat de fer en el futur. Evidentment, a més, un cop posem aquest document a 
informació pública aquest document passa un pas previ que és un control previ per 
part de la Generalitat de Catalunya. Per tant, hem de tenir tots clar que si no obté el 
vist i plau de la Generalitat de Catalunya aquest document, encara que ens agradi o 
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encara que ens pogués estalviar 22 milions d’euros, no el podríem aprovar i per tant, 
hauríem d’afrontar les zones verdes pagant religiosament les expropiacions. El 
document sí que és complex. Efectivament, és un document d’una complexitat molt 
important i precisament perquè té una complexitat important hi ha coses que és 
normal que avui dia ens generin dubtes. Jo entenc que els dubtes que vostès 
esmenten són absolutament normals. De fet, un cop haguem posat el document a 
informació pública haurem de fer una sèrie de treballs en relació a millorar aquest 
document. Com es millora aquest document?, doncs evidentment estimant 
suggeriments, avaluant aspectes que potser des d’un grup no es veuen prou clars i 
han de quedar clars. Perquè és un document que ha de ser un full absolutament 
transparent amb el qual ens puguem presentar a tot arreu per veure que al final els 
balanços són absolutament positius per la ciutat. I que vull dir amb els balanços?, 
doncs ens han de sortir uns balanços al final que són el balanç de zones verdes, el 
balanç de sostre edificable, el balanç d’habitatge públic que ha de ser absolutament 
positiu per la ciutat. Jo vull que els mirin aquests balanços. Jo puc avançar avui que 
els balanços que es presenten són molt favorables a la nostra ciutat. Per què? Perquè 
nosaltres resoldríem aquets conflicte de les zones verdes i resoldríem la preservació 
de la zona de Can Montmany i de la zona de Can Busquets amb un balanç de creació 
de 30.000 m

2
 de sostre residencial. 30.000 m

2
 de sostre residencial que si els posem 

o els dividim entre 100 m
2
 de sostre que té un habitatge són 300 habitatges. Per tant, 

si resolem aquesta operació tan complicada només amb 300 habitatges més a la 
ciutat crec que és una quantitat que la nostra ciutat pot entomar perfectament. Però és 
que a més si d’aquests 30.000 m

2
 sabem que 24.000 són per habitatge protegit també 

entenc que fem un balanç absolutament positiu per a la ciutat. Per tant, en aquest 
sentit entenc que vostès tinguin dubtes i és absolutament legítim i m’agrada que els 
plantegin, però pensin, per exemple, que nosaltres agafem el cost d’oportunitat, és a 
dir, quan agafem el 21 de Can Busquets agafem l’oportunitat d’aprofitar un sostre per 
generar habitatge de protecció, i habitatge de protecció per la ciutadania de Sant 
Cugat, habitatge que no tindríem. Per tant, el que vull que entenguin és que nosaltres 
gestionem una oportunitat i per tant, per això, ens surt aquest balanç absolutament 
positiu. Bé, entenc que potser vostès o alguns pensen que no s’hauria de generar. Bé, 
és legítim, però nosaltres pensem que és una oportunitat per generar sostre de 
protecció quan és una de les demandes importants que té la nostra ciutadania i si no 
vegin el darrer dia en el sorteig de PROMUSA, quanta gent es va presentar i els 
habitatges que varem adjudicar, no. Per tant, la política d’habitatge per a nosaltres és 
una prioritat i nosaltres utilitzem aquestes oportunitats. Per tant, del sostre existent a 
Can Montmany i de l’expectativa de sostre de Can Busquets, què fem? La generem, 
però no la generem pels senyors de Can Busquets, la generem pel municipi i aquesta 
és la clau, aquesta és la clau. Per tant, jo els hi dic, entenc els dubtes que vostès 
presenten, però entenc que l’operació al final és una operació que té uns balanços 
absolutament positius per la ciutat. Efectivament com que estem regulats per les 
normatives urbanístiques els propietaris que intervinguin en aquesta operació hauran 
d’acreditar si van comprar la finca fa menys de 5 anys, per quant la van comprar i això 
haurà de ser públic. Per tant, els dubtes que pugui tenir qualsevol grup, això és 
absolutament necessari, ho marca la llei i és així. També el que els hi puc dir és que 
no es tracta igual el sòl urbà, per tant, edificable, que el sòl que té una expectativa de 
ser edificat. I per què no es tracta igual?, perquè no es valora igual un sostre que 
l’altre. Per tant, què s’ofereix?, doncs s’ofereix el que sempre ha ofert aquest municipi 
en els sòls amb possibilitat, amb expectativa d’edificació, que és 30 metres a 1, és a 
dir, 30 metres de sòl a 1 metre de sostre. És una oferta que aquest municipi ja va fer 
en el seu moment amb els terrenys de Torre Negra i reitera aquest oferiment als 
propietaris de Can Busquets. Per tant, el que s’ha intentat és que el document tingui 
una coherència sobretot en base al règim jurídic dels diferents sòls que es van 
col·locant. Per tant, a la seva disposició, com sempre, jo crec que com sempre, per 
millorar el document i per intentar sumar voluntats, en que aquest document pugui 
solucionar problemes reals que té la ciutat. A vegades jo em faig la reflexió que el 
planejament a vegades s’aprova, passa el temps i no s’ajusta a la realitat, no? I a 
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vegades hem de fer aquests ajustos, perquè ens trobem amb disfuncions que 
generen problemes d’utilització o de funcionament de les mateixes ciutats. És una 
mica el que ens va passar amb les cases fora d’ordenació de la Floresta o el que ens 
ha passat en altres situacions, com veurem en la situació que portaré o en el punt que 
portaré tot seguit, que ens trobem amb una realitat i després el planejament ens està 
dient una altra cosa i el que hem d’intentar com a polítics, entenc, és intentar que el 
planejament i la realitat siguin correctes, s’adiguin i siguin absolutament exactes i 
aquesta és potser la funció que fem. Un dels objectius, entenc jo, del creixement de 
Sant Cugat en aquests darrers anys ha estat precisament, i entenc que amb això 
coincidim la gran majoria de grups, preservar les zones de la falda de Collserola i 
concentrar l’edificació a prop de les connexions viàries, de les connexions de les 
xarxes de Ferrocarrils, etc. I per tant, això és el que hem intentat, i pensem que amb 
aquest document també contribuïm a aquesta coherència de creixement de la ciutat 
que és intentar evitar els creixements a la falda de Collserola i concentrar-los 
precisament als llocs que hi ha serveis i que la ciutadania s’hi trobarà bé. I per tant, 
res més, agrair-los la confiança i esperem que aquestes abstencions passin a ser un 
sí a l’aprovació inicial.  
 

TORN DE VOTACIÓ  

 

Vots a favor:     18 (CiU, PSC i Sr. Vázquez-Dodero) 

Vots en contra:   0 

Abstencions:       5 (ICV-EUiA, PP i ERC) 
 

 8.- PROPOSTA D’AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DE LA COLÒNIA MONTSERRAT. 

(EXPEDIENT NÚM. 83011/09). 
 

 1r.- TRAMITAR d’acord amb el que determina l’article 106 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, la documentació 
tècnica elaborada a l’efecte per part d’Isabel Blasco Borja, arquitecte, juntament amb 
l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar elaborat per part de Marta Vayreda 
Almirall, ambientòloga, i que ha de formar part de la documentació del Pla, promogut 
per l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, la proposta del qual ha d’ésser 
tramitada per part municipal per tractar-se d’una competència no delegada a favor de 
l’EMD, d’acord amb la clàusula 1.b) del conveni per a la distribució i coordinació de 
l’exercici de competències entre el municipi de Sant Cugat del Vallès i l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix, aprovat per l’Ajuntament en sessió plenària 
de data 18 d’octubre de 1994 i per la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix en sessió 
de 26 d’octubre de 1995. 
 

 2n.- SOTMETRE els esmentats treballs a exposició pública durant el termini de 

QUARANTA-CINC DIES, mitjançant edictes a inserir en el Butlletí Oficial de la 
Província, un diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes municipal i 
mitjans telemàtics, de la forma legalment prevista, als efectes que per part de 
corporacions, associacions i particulars, es puguin formular suggeriments i, en el seu 
cas, altres alternatives de planejament, en ordre a garantir la participació ciutadana en 
els processos urbanístics de planejament i de gestió. 
 

 3r.- REMETRE simultàniament, l’esmentat avanç de planejament juntament 
amb l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar elaborat per part de Marta Vayreda 
Almirall, ambientòloga, a l’òrgan ambiental de la Generalitat de Catalunya, així com a 
la Secretaria de la Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, als efectes del que determinen 
l’article 17 de la Llei 6/2009 de 28 d’abril d’avaluació de plans i programes, en relació a 
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l’article 115.a) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme i disposició addicional cinquena de la Llei 6/2009 de 28 d’abril. 
 

 4t.- NOTIFICAR el present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Els portem avui a 
tràmit un document que ha estat elaborat per l’Entitat Municipal Descentralitzada, en 
relació al que és la modificació puntual de l’àmbit de la Colònia Montserrat, a 
Valldoreix. Concretament el que jo em referia en el punt anterior, que moltes vegades 
la realitat no s’ajusta al planejament existent i ens trobem amb una zona absolutament 
consolidada amb unes parcel·les inferiors a la mínima, amb uns habitatges existents 
però que tenen una problemàtica perquè el fet que la seva parcel·la no s’ajusti als 
paràmetres que marca avui el Pla General Metropolità fa que tinguin dificultats a l’hora 
de millorar les seves finques, a l’hora de demanar permisos d’obra o fins i tot a l’hora 
de la mobilitat on un tema que ha preocupat molt a l’Entitat Municipal Descentralitzada 
de Valldoreix i que ens han traslladat és el fet que pugui haver-hi una via de sortida 
diguéssim d’aquest sector i per tant una via de circulació que permeti que el sector no 
es quedi aïllat en casos d’incendi o alguna emergència. Bé, aquest és un tràmit també 
d’abans de planejament. També com dèiem és un tràmit senzill i els demano el seu 
vot a publicar aquest document que ens ha tramitat l’Entitat Municipal 
Descentralitzada fent un advertiment, que el document no contempla habitatge de 
protecció -això és un tema que els regidors i regidores han de saber-, no es 
contempla, malgrat la llei digui que en tota Modificació de Pla General hi ha d’haver 
habitatge de protecció i en aquest cas no se’n contempla i també que les cessions o 
les reserves s’ajusten al mínim establert perquè es tracta d’una zona consolidada. 
També haurem de demanar el document de referència de la Generalitat. Recordar 
que la Generalitat exigeix gairebé sempre el tema de l’habitatge de protecció, és un 
tema que hem de tenir clar i per tant, demanar-los el suport a sotmetre aquest 
document a informació pública. 
 

 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres 
molt breument indicar que votarem a favor perquè afrontem com s’ha dit una operació 
urbanística i viària d’un barri que creiem que ho necessita i el fet que la Colònia 
Montserrat estigui tan propera al bosc encara fa més necessària aquesta actuació, 
perquè pensem que té un component destacat en l’àmbit de la seguretat i de la 
prevenció de riscos en el cas d’incendis. Valorem particularment la solució en l’àmbit 
de la mobilitat que hi ha en el document. Celebrem també que en aquest punt i volem 
deixar-hi constància per segona vegada de la bona col·laboració que ha existit entre 
l’Ajuntament i l’EMD, pensem que aquesta és una bona manera de treballar i 
simplement fer notar que ens ha sorprès particularment l’informe de l’arquitecte 
municipal en aquest document perquè expressa una sèrie de dubtes que no sabem a 
què obeeixen. No sé si és que tenia ganes de figurar en el document, en tot cas ho 
apunto simplement perquè s’ho mirin perquè realment sorprèn la lectura d’aquest 
informe. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 

membres electius presents). 

 

 9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL 

D’INFRAESTRUCTURES I RADIOCOMUNICACIÓ. (EXPEDIENT NÚM. 82006/10).  
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 1r.- SOL·LICITAR a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i la Societat de 
la Informació del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, l’informe a que fa referència 
l’art. 26.2) de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, 
envers les necessitats de xarxes públiques de comunicacions electròniques en l’àmbit 
territorial del municipi de Sant Cugat del Vallès. 
 

 2n.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’article 67 del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, modificat per l’art. 48 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, en relació a l’art. 93.4) del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, del seu Reglament, i art. 9.2) del Decret 148/2001, de 29 de 
maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de radiocomunicació i sempre que 
resulti procedent aquesta en base a la situació descrita en el punt primer anterior, el 
projecte de Pla Especial d’infraestructures i radiocomunicació, redactat per part de 
l’equip tècnic de Projecta, telecomunicacions en l’espai urbà, d’iniciativa pública 
municipal, amb les determinacions que es desprenen dels informes tècnics i jurídics 
elaborats a l’efecte, i que s’incorporen a la proposta com a motivació específica, 
d’acord amb el que determina l’art. 89.5) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 

 3r.- INCORPORAR a la normativa urbanística del projecte elaborat per part de 
l’equip tècnic de Projecta, telecomunicacions en l’espai urbà, una remissió a la 
capacitat normativa municipal de redacció d’ordenances en l’àmbit municipal de Sant 
Cugat del Vallès, d’acord amb el que determina l’art. 69 del Decret Legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, que haurà de respectar en el seu cas, els principis de jerarquia 
normativa, competència i reserva de matèria. 

 

 4t.- 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. 
 

 5è.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent, que 
s'haurà d'evacuar en el termini reglamentari d'acord amb allò que preveu l'article 83.5) 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, així com a la Direcció de Medi Ambient de 
Àmbit de Gestió Municipal de Territori, Museu de Sant Cugat, Àmbit de Serveis 
Urbans i Manteniment de la Ciutat, Secció de Patrimoni, Servei d’Obres i Projectes i 
Servei d’Intervenció en l’Edificació. 
 

 6è.- SOL·LICITAR d’acord amb el que determina la disposició addicional 4a. del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, modificat pel Decret Legislatiu 1/2007, de 
mesures urgents en matèria urbanística informe de la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. 

 

 7è.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament 
sempre que superats els terminis assenyalats en el punt quart anterior no s’hagi 
presentat cap al·legació ni reclamació davant el projecte de Pla Especial 
d’Infraestructures i Radiocomunicació i s’hagi recaptat informe favorable de la 
Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i la Societat de la Informació del Ministeri 

d’Indústria, Turisme i Comerç 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’esmentat 
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Pla Especial, als efectes de llur aprovació definitiva així com ordenar la publicació de 
l’acord d’aprovació definitiva als efectes de la seva executivitat. 
 

 8è.- NOTIFICAR el present acord als titulars d’aquelles instal·lacions que es 
troben operatives en el municipi de Sant Cugat del Vallès, així com a l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix i als operadors de telefonia mòbil que operen 
en l’àmbit territorial del Pla. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ:  El Pla 
General Metropolità de l’any 1976 no conté cap referència explícita a les 
infraestructures de radiocomunicacions. No obstant, el creixement sobtat i de vegades 
desordenat que en els darrers anys han experimentat els serveis de radiocomunicació 
en tots els municipis, en especial els de telefonia mòbil ha impulsat la proliferació 
d’instal·lacions en el paisatge urbà tot generant nous tipus de sensibilització social que 
fa palesa la necessitat de regulació dins el sector. L’àmbit competencial de 
l’Administració Autonòmica i Local que abasta el medi ambient, l’urbanisme i la 
protecció de la salut permet respondre adequadament i de forma propera a aquesta 
realitat sense perjudicar l’accés dels ciutadans a les noves tecnologies i als avenços 
tecnològics. Amb aquest objectiu des de la Regidoria d’Innovació us presentem avui 
aquest Pla d’Ordenació i Planificació de les Infraestructures de Radiocomunicació de 
Sant Cugat del Vallès. Un Pla que per sobre de tot ha tingut en compte la següent 
premissa: en primer lloc garantir una total cobertura de telefonia mòbil, veu i dades, 
televisió i ràdio al municipi, amb un mínim impacte visual i mediambiental i, finalment, 
intentant que les ubicacions fossin preferentment de titularitat pública. Aquest és el Pla 
que estableix les àrees, els emplaçaments i en quines condicions segons les diferents 
categories d’antenes s’hi podran ubicar aquestes infraestructures de 
radiocomunicació. També preveu les situacions transitòries pel que fa als usos i 
xarxes preexistents i estableix les disposicions de caire urbanístic. En concret, els 
elements subjectes a ordenació són les instal·lacions de radiocomunicació que 
generen camps electromagnètics en un interval de freqüència de 10 MHz a 300 MHz, i 
que s’inclouen en algun dels següents grups i que passo a llegir-vos: estacions base 
de telefonia mòbil, estacions base de telefonia fixa, xarxes de serveis mòbils 
terrestres, com pot ser el PMR, el TETRA, trunking, estacions base de radioenllaços 
concentradors, estacions emissores de radiotelevisió, microcel·les, picocel·les i 
fentocel·les de telefonia mòbil ubicades en espais públics exteriors, enllaços punt a 
punt, antenes tipus wifi o wimax o elements equivalents que proporcionin serveis en 
espais públics exteriors, les estacions de radiocomunicació per a la defensa nacional i 
la radionavegació i altres sistemes semblants que apareguin en un futur. En queden 
excloses les antenes de radioaficionats, els enllaços punt a punt de dimensió màxima 
de 60 centímetres i també les antenes que prestin un servei exclusiu a edificis, vull dir 
serveis wifi o wimax, però edificis o en entorns privats o públics que en aquest cas 
siguin interns. En definitiva, aquest Pla és una eina que permetrà regular tota l’activitat 
relacionada amb la instal·lació, manteniment i explotació de les infraestructures de 
radiocomunicacions en el municipi, identificar les possibles ubicacions millors per a la 
instal·lació d’infraestructures de radiocomunicacions, primar la instal·lació d’aquestes 
infraestructures de telecomunicacions en sòl municipal per estalviar procediments i 
agilitar els tràmits, disposar d’una visió de conjunt de totes les infraestructures actuals 
i futures de radiocomunicacions en el territori de Sant Cugat i finalment, evidentment, 
una major i millor implantació en el territori de les infraestructures de 
telecomunicacions amb millors serveis a la ciutadania i fomentar la compartició 
ordenada d’espais i d’infraestructures de telecomunicacions pels diferents operadors 
amb l’estalvi econòmic i visual que això suposa. Aquets és el Pla Especial i que per 
tant sotmetem a la votació. 
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 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres ens abstindrem en aquesta aprovació inicial donat el cas que en la Comissió 
Informativa de Territori se’ns va ensenyar uns plànols, a on no casaven en els plànols 
amb el que en teoria s’havia de protegir. L’enginyeria que ho havia fet havia confós les 
àrees d’influència i el que es portava a l’aprovació és que per exemple a Can 
Busquets es podia posar antenes de telefonia i estava així dibuixat en el plànol com 
així en d’altres indrets. Com que hem vist que no s’han rectificat aquests plànols per 
l’enginyeria que se li havia encarregat de moment ens abstenim tot i que la idea és 
molt bona per part de l’Ajuntament però volem que estiguin correctament en els 
plànols. 
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Sr. Puigneró, 
vostè coneix perfectament l’interès del Grup municipal d’ERC a millorar la cobertura 
en wifi, en wimax i la cobertura en noves tecnologies i telefonia mòbil que tenim i que 
hem negociat amb vostès en els diferents pressupostos on, en paraules seves, 
concretament el de l’any passat va ser el Pressupost en que l’Ajuntament de Sant 
Cugat més recursos havia destinat a noves tecnologies de la comunicació, però 
essent una aprovació inicial ens reservarem l’abstenció perquè voldríem incloure i 
debatre amb vostès per acabar podent donar el sí en una aprovació definitiva, un 
parell d’aspectes: els ingressos per la ubicació d’antenes en llocs públics, en primer; i 
segon, estudiar la possibilitat amb vostès, com han fet altres ajuntaments, d’exigir una 
taxa a les operadores de mòbils per ocupació del domini espectral municipal que es 
calcula en funció de la facturació d’aquestes empreses als clients domiciliats en el 
municipi. Per tant, a l’espera de poder estudiar això amb vostès i amb la confiança 
que tècnicament malgrat aquesta taca que la Sra. Rodríguez va trobar en el plànol 
que no es corresponia, ens abstenim però esperem -per l’interès mutu que tenim en 
millorar les telecomunicacions a la nostra ciutat- que arribarem a subsanar aquestes 
diferències, aclarir si és possible incorporar aquests dos punts i segurament poder 
donar un vot favorable en l’aprovació definitiva. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     21 (CiU, PSC, ICV-EUiA i Sr. Vázquez-Dodero) 

Vots en contra:   0 

Abstencions:       2 (PP i ERC) 

 

 10.- PROPOSTA DE CANVI DE CESSIONARI DEL SOLAR ON S’UBICA EL 

CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA AL CARRER LA MINA. (EXPEDIENT NÚM. 

UA92/10/02). 

 

 1r.- COMPLEMENTAR acords adoptats pel Ple de la Corporació en sessions 
celebrades en data 8 de juny de 1989 i 21 de desembre de 1989, relatives a cessió 
gratuïta de terreny de 4.041 m² a favor de l’Institut Català de la Salut, amb la finalitat 
que es destini a l’equipament sanitari-assistencial, per a ubicar un Centre 
d’Assistència Primària al carrer de La Mina, en allò relatiu a canvi de cessionari, 
havent-se d’adscriure a favor del Servei Català de la Salut, en virtut de l’art. 50 i 
següents de la Llei 15/1990, de 9 de juliol d’ordenació sanitària de Catalunya. 
 

 2n.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst a l’article 47.2.ñ) 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 d’acord amb el que determina l’art. 49 i següents de 
Decret 366/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels 

ens locals, expedient de cessió gratuïta a favor del Servei Català de la Salut de la 
Generalitat de Catalunya, d’una porció de terreny de 4.041 m², que es troba a la 
confluència del carrer de la Mina amb el Camí Vell de Sant Cugat a Sabadell, per 
ubicar un Centre d’Assistència Primària i que va ser cedida en el seu dia a favor de 
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l’Institut Català de la Salut, procedint novar l’esmentada cessió a favor del Servei 

Català de la Salut, d’acord amb el que determinen els art. 50 i següents de la Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, tenint en compte que 
aquest equipament es troba en funcionament des de l’any 1992, la descripció de la 
qual és: 
 
- Porció de terreny, destinada a equipament públic, de forma irregular, de 4.041 m², 
que confronta al nord amb una línia recta de 50 m amb resta de major finca; al sud en 
una línia de 57,75 m, amb el carrer de la Mina, que forma angle de 15 m de radi amb 
el límit oest per al qual correspon una façana de 66 m, amb el Camí Vell de Sant 
Cugat a Sabadell; i a l’Est limita amb terreny de la Creu Roja, formant dues línies 
trencades de 45 i 21 metres, respectivament, i donant façana al carrer Sant Juli. Dita 
porció de terreny, està en sòl classificat com urbà, en zona d’equipament i dotacions 
comunitàries, clau 7, segons preveu el vigent Pla General Metropolità d’Ordenació 
Urbana de Barcelona, que fou aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.  
 
TÍTOL: S’adjudica a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en virtut d’expedient 
d’expropiació forçosa en tràmit de mutu acord, segons escriptura atorgada en Sant 
Cugat del Vallès el 29 de juliol de 1988, davant el notari Antonio Luís Garcia Bernat. 
 
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Pendent d’inscripció. La major finca es troba inscrita en el 
Registre de la Propietat núm. 1 de Sant Cugat del Vallès al Tom 899, Llibre 454, finca 
623-N. 
 
Aquesta porció de terreny es segrega de la major finca municipal inscrita en el 
Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès núm. 1 al Tom 899, llibre 454, finca 
623-N. 
 

 3r.- SOTMETRE a informació pública l’esmentat expedient per un termini de 30 
dies hàbils, a comptar a partir del dia següent hàbil al de la publicació del 
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, publicant-se així mateix en un 
dels diaris de major difusió d’acord amb el que preveu el punt tercer de l’esmentat 
article 49 del Reglament del Patrimoni. 
 

 4t.- DONAR COMPTE al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya als efectes previstos reglamentàriament tenint en compte el que disposa el 
Reglament del Patrimoni de constant referència. 

 

 5t.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’esmentat expedient de cessió gratuïta, 
sempre que superats els terminis assenyalats en el punt tercer anterior no s’hagi 
presentat cap al·legació ni reclamació davant l’esmentada novació de la cessió de 
terreny. 

 

 6è.- FACULTAR a l’Alcalde-President o Tinent d’Alcalde de l’Àmbit, 
indistintament, per a la signatura de les escriptures i/o actes públiques, així com 
quants documents siguin necessaris per a formalitzar els continguts del present acord 
i en especial pel que fa a la cessió gratuïta a favor del Servei Català de la Salut. 
 

 7è.- DELEGAR a la Junta de Govern Local l’adopció de quants acords 
complementaris puguin resultar necessaris. 
 

 8è.- NOTIFICAR el present acord al Servei Català de la Salut de la Generalitat 
de Catalunya. 
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TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Molt breument. 
Només per comunicar que la Generalitat ens sol·licita que la cessió que es va fer en el 
seu dia a favor de l’Institut Català de la Salut consti avui com a cessió a favor del 
Servei Català de la Salut. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 

membres electius presents). 
 

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 

 11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 

NÚMERO 14 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, 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 diverses despeses de l’àmbit de Polítiques 
Socials, la seva cap d’àmbit en la nota emesa el 9 de juliol d’enguany, sol·licita la 
creació d’una nova partida de Capítol IV que es finançarà amb la baixa, per anul·lació, 
d’una partida de Capítol II, i el conseqüent traspàs a la nova partida de la consignació 
pressupostària existent a la partida inicial. 
 
 Atès el corresponent informe d’Intervenció de 12 de juliol d’enguany on 
s’informa favorablement de la possibilitat de realitzar la modificació pressupostària, i 
vistos  els annexos que formen part de l’expedient. 
 

PROPOSO 
 

 1r.- APROVAR l’expedient de modificació número 14 del Pressupost de 

l’Ajuntament per a l’exercici 2010, sota la forma de modificació pressupostària via  

crèdit extraordinari, circumscrita als següents termes: 
 

 Donar de baixa, per anul·lació, la partida pressupostària de despeses número 
45000.23100.2260903.10400 en concepte de Cooperació: Agermanaments, 

projecte 2010/2/10400/2, i per import de 96.222,28 €. 
 

 Crear les següents partides pressupostàries de despeses: 
 

o partida número 50000.23100.4800021.10400 en concepte d’Agermanaments 

Equador, projecte 2010/2/10400/7, i per import de 46.377,05 € 
o partida número 50000.23100.4800022.10400 en concepte d’Agermanaments 

Sahara, conveni de Sant Cugat amb el Poble Saharaui (SCAPS), NIF: G-

62.904.073 projecte 2010/2/10400/9, i per import de 49.845,23 € 
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 2n.- 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.  

 

 3r.-  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 I INTERVENCIONS 

 

 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. FORTUNY: Bé, 
atesa la necessitat per fer front a diverses despeses de l’àmbit de Polítiques Socials i 
concretament per a dos projectes vinculats a l’àrea de Cooperació i Solidaritat. Atesa 
també que per a executar aquests dos projectes ens cal fer una modificació 
pressupostària i atès també que comptem amb el corresponent informe tècnic 
favorable i també de l’informe del nostre Interventor, es proposa a aquest Ple 
municipal aprovar l’expedient de modificació núm. 14 del Pressupost de l’Ajuntament 
per l’exercici 2010 per a crear dues partides pressupostàries: en primer lloc, la primera 
en concepte d’agermanaments amb Equador i per un import de 46.377 euros. Els vull 
recordar que Equador dintre del Pla Director Municipal de Solidaritat i Cooperació 
Internacional aprovat el novembre de 2008 ja recollia Equador com a prioritat 
geogràfica com a país originari de fluxos migratoris de persones arribades a Sant 
Cugat i a més compte Equador amb projectes de cooperació directa. I en segon lloc: 
per una modificació del pressupost per atendre l’execució del Projecte en concepte 
d’agermanaments del Sàhara creant el Conveni de Sant Cugat amb el Poble Sahrauí, 
i en aquest cas, per un projecte concretat en la possibilitat d’evacuar i acollir “nanos” 
sahrauís amb necessitats mèdiques que no poden ser ateses pel sistema sanitari i 
hospitalari dels campaments on estan vivint i aquestes nenes i aquests nens podran 
ser acollits en un pis-residència ubicat a la nostra ciutat, gestionat per l’Entitat SCAPS 
i amb personal de suport i monitoratge necessari sobretot per garantir aquest 
necessari suport en el procés tant “pre” com “post” operatori. 
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Primer de tot 
li anuncio que si és possible ens agradaria o m’agradaria que féssim una votació 
separada del punt, perquè estic plenament d’acord amb una de les dues partides, 
concretament la de l’agermanament amb el Sàhara però ens abstindríem pel que fa a 
l’agermanament amb Equador. Bàsicament, l’informe que hem trobat en l’expedient a 
dia d’avui, avui mateix aquesta tarda ho he pujat a comprovar, es tracta de la proposta 
d’acord i es tracta de l’informe de l’Interventor, que evidentment no en tenim cap dubte 
ni qüestionament però el que no veiem per enlloc i així ho varem intentar esbrinar en 
la passada Comissió Informativa és quin agermanament farem amb Equador. A 
diferència del Sàhara amb qui hi ha molts anys de treball amb les persones que 
formen part d’SCAPS, les VACANCES EN PAU que tenen molts anys ja d’història i 
moltes famílies han acollit nens sahrauís a Sant Cugat. La relació amb la guarderia 
d’Argub, amb Daira d’Argub, ara aquesta proposta de casa per a nens i nenes que 
vinguin a rebre alguna atenció sanitària a Sant Cugat justifiquen certament aquest 
agermanament perquè hi ha una relació de ciutat a ciutat, sobretot de societat civil 
vinculada i involucrada amb el tema del Sàhara. Pel que fa al tema de l’Equador 
evidentment que no qüestionarem que és en aquests moments la segona nacionalitat 
present en el municipi, però trobem que no hi ha cap mena d’informe que ens expliqui 
quin és el per què o el que motiva aquest agermanament més enllà de que és la 
segona nacionalitat. Però sí que ja ens ho planteja en aquesta modificació de 
pressupost per tant, sembla com si comencéssim la casa per la teulada. Ens 
posicionaríem favorablement amb un agermanament amb Equador si respongués a 
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les següents característiques: primera que fos una ciutat de característiques similars 
amb Sant Cugat pel que fa al nombre de població, característiques, que siguin ciutat si 
és possible d’origen de bona part dels nous santcugatencs provinents d’Equador. 
També si hagués una descripció mínima de quines són les activitats que es 
plantegen, quina seria la participació de la societat civil santcugatenca amb aquesta 
ciutat agermanada. Quina seria la implicació de la resta d’àrees de l’Ajuntament, més 
enllà de l’àrea de Serveis a la Ciutadania i de Cooperació i Solidaritat per no esdevenir 
un agermanament exageradament assistencialista o una mica ..., em refereixo a que 
es podrien fer assistències tècniques en gestió de residus, de mobilitat, de cultura, de 
participació, d’educació, d’urbanisme, etc., i sobretot què esperem de la ciutat del Sud, 
què en volem aprendre i superar la visió paternalista del Nord. Per tant, per acordar un 
agermanament creiem que cal un procés d’identificació molt més precís, molt més 
extens del que hi ha hagut fins el moment que senzillament se’ns va respondre que hi 
havia una possible relació, una possible coneixença més de caire polític entre la ciutat 
de Sant Cugat i dues ciutats d’Equador, que en cap cas compleixen una relació ni de 
mida, ni relació existent de cooperació en aquests moments amb Sant Cugat. Per 
tant, demanaríem aquesta votació separada, ple suport a l’agermanament amb el 
Sàhara i ens abstindríem per no obstaculitzar, com no pot ser d’una altra manera, 
també a l’agermanament amb Equador, perquè no el veiem clar en aquests moments. 
 

 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Nosaltres 
donarem suport a aquest punt, en primer lloc perquè pensem que el projecte Sant 
Cugat amb el Poble Sahrauí és una molt bona notícia per a la ciutat i és una molt 
bona notícia per aquesta entitat que fa molts anys que està treballant per millorar les 
condicions de vida de la gent que viu als campaments del Tinduf, d’una manera 
absolutament injusta, com varem poder veure fa dos anys. Crec que, a més, aquest 
projecte és un projecte molt interessant que no es dóna a masses ciutats, tot i que hi 
ha moltes ciutats que estan treballant amb el Sàhara, i que a més és un projecte que 
va a buscar solucions concretes per a casos concrets que nosaltres, penso que per a 
nosaltres és una qüestió interessant. Pel que fa al segon projecte i compartint en bona 
mesura la intervenció que ha fet el Sr. Ramon d’ERC jo crec que podem fer un vot de 
confiança perquè l’explicació que es va donar a la Comissió Informativa va ser la de la 
voluntat d’endegar un treball per tal d’arribar a un agermanament amb algun dels 
pobles d’origen de les persones de procedència equatoriana que viuen a la nostra 
ciutat, cosa que a nosaltres també ens sembla una bona notícia. De fet, en el Pla de 
Cooperació així ho varem aprovar i en tot cas la gestió d’aquest projecte espero que 
com sempre en siguem informats i puguem compartir a les Comissions Informatives i 
per tant, no posarem cap obstacle, ni molt menys, per aprovar aquestes partides. 

 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Avia’m, 
si la defensa d’aquest punt l’hagués fet el Sr. Joly jo ho tindria molt fàcil perquè 
segurament parlaria de temes econòmics i els hi diria: home per què ens ho porten 
avui quan estem a finals de juliol? Ens sembla molt bé aquesta votació 
pressupostària. Per què ens ho porten avui i no ens ho porten quan van aprovar el 
pressupost? La seva resposta no sé quina seria però en qualsevol cas hauria de ser 
perquè és el què és, que es van oblidar de posar una partida amb el mateix nom a 
partir de la qual generarà un conveni. Suposo que aquesta seria la resposta des del 
punt de vista econòmic. Per tant, els pregaríem, home que diguem les coses una mica 
tal com són, perquè diguem-ne que no costa res. En qualsevol cas, hi ha una sèrie de 
greuges, estem al mes de juliol, avui posem la partida a partir de la qual es generarà 
un conveni, a partir de la qual les associacions podran, que ja estan fent la seva feina, 
però podran cobrar aquesta situació. Des del punt de vista de l’àrea, considerem 
adequada la intervenció que ha fet el Sr. Ramon i li donem totalment suport sobre la 
diferenciació que hi ha amb el projecte del Sàhara respecte a l’Equador. Temps, 
temps abans, un projecte ja realitzat, i l’altre el que estem parlant és una dotació 
pressupostària a partir de la qual generarà un conveni. Per tant, com que es suposa 
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que hem de votar des del punt de vista econòmic i en aquest punt nosaltres donarem 
suport evidentment nosaltres donem suport al que vostè deia de la separació dels 
punts. Esperem que d’aquí al proper any, aquí en aquest o altres convenis tinguem la 
suficient agilitat de posar-ho en el moment del pressupost.  
 

 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. FORTUNY: Sr. 
Ramon, bé a tots els grups, però principalment al PSC i al Sr. Ramon i ERC, és que 
no hi ha cap problema per votar els punts per separat. Bé això ens ho dirà qui ens ho 
hagi de dir. Bé, això ens ho ha de dir l’Alcalde, perdó. Bé, disculpin, això és fruit de la 
meva inexpertesa. Bé, ja n’estic aprenent. Bé, el que sí que volia deixar molt clar que 
el que decideixi el nostre Alcalde, evidentment, no estem aprovant en aquest moment 
cap agermanament. El Sr. Boix ho explicava molt bé, només els estem demanant que 
aquest Ple aprovi la possibilitat d’una modificació pressupostària per poder tirar 
endavant aquest agermanament i que com ja saben i com sempre hem tingut tant la 
meva companya Susanna com jo la voluntat de consensuar tot allò que estigui 
relacionat amb temes de polítiques socials i concretament amb temes de cooperació i 
solidaritat. Per tant, els demanem -com deia el Sr. Xavier Boix- aquest vot de 
confiança per un tema que és senzillament una modificació pressupostària per poder 
definir concretament el projecte. Sr. Villaseñor, quan es va fer el pressupost estàvem 
en converses amb SCAPS, en el camí la Neus ens ve i ens demana aquest canvi de 
projecte que pensem que compleix molt millor i amb escreix el que varem definir en el 
Pla Director i resulta que en aquest món de l’administració pública s’han de canviar de 
vegades els noms de les coses per poder tenir els diners, per poder-ho executar i per 
això avui d’aquesta manera planera els hi demano l’aprovació d’aquesta modificació 
de pressupost. A partir d’aquí doncs el nostre Alcalde que decideixi. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sra. Fortuny, efectivament el que es 
proposa a la votació és un acord conjunt per tant aquí, utilitzant la terminologia que 
ens té acostumats el nostre Secretari General, hi ha unitat d’acte. Podríem, intentant 
buscar alguna excepció, fer el que demana el Sr. Antoni Ramon el que passa és que 
jo hi veig problemes, perquè en l’hipotètic cas que prosperés el que el Sr. Antoni 
Ramon planteja doncs ens quedaríem amb una modificació pressupostària coixa. Per 
tant, jo li suggereixo Sr. Ramon que votem conjuntament l’acord i en tot cas que quedi 
manifesta, no sé si el seu vot serà favorable o abstenció, el seu diguem-ne acord en la 
segona part que és el Conveni amb SCAPS i la seva abstenció pels motius que ha 
expressat en relació a l’agermanament amb Equador. D’acord? 
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: D’acord, si 
queda així d’aquesta manera manifesta, però em sorprèn que pateixi per una 
aprovació que quedi coixa perquè m’imagino que el govern votarà a favor dels dos 
punts, entenc. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ja he explicat que la meva prevenció no és en 
funció dels resultats sinó en funció del resultat que es podria produir quan ho 
sotmetem a votació. Molt bé, doncs en aquest sentit i amb les prevencions que han fet 
els diferents Grups passem a la votació del punt. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 

membres electius presents). 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Queda doncs aprovat per unanimitat i reitero com 
constarà en acta, les objeccions del Sr. Antoni Ramon i el seu grup en l’apartat 
d’agermanament amb Equador. 
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Serveis Interns i Innovació 
 

 12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 
 Atès que les Corporacions locals han de disposar d’una Relació de Llocs de 
Treball (RLT), d’acord amb l’article 283.2) 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. 
 
 Atès que, d’acord amb l’article 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, la RLT constitueix 
l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a una entitat local i 
inclou la totalitat dels existents a l’organització, bé es tracti de funcionaris com de 
personal eventual i laboral.  
 
 Atès que la RLT respon a criteris de racionalitat i adequació a les necessitats 
reals dels serveis; en altres paraules, és un instrument organitzatiu racionalitzador que 
ha de determinar, quantitativament i qualitativa, els llocs de treball necessaris a 
l’Entitat, sense limitar-se a recollir els llocs que en un moment determinat estan 
ocupats o dotats pressupostàriament, car actua com un instrument de planificació de 
les necessitats de recursos humans, amb independència que s’hagin proveït o no els 
diversos llocs que l’Administració considera adient que integrin llur estructura. 
 
 Atès que la RLT, en aquesta mateixa línia d’atenció a criteris de racionalitat i 
adequació a les necessitats reals dels serveis, té la finalitat primordial d’estructurar i 
vertebrar l’ocupació pública des de l’òptica interna de l’Administració, és a dir, 
organitzativament, i no pas la de configurar els drets del personal al seu servei, car 
això es vehicula a través d’altres instruments. 
 
 Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès inicià, fa un temps, l’elaboració 
de la seva RLT, i que durant els darrers anys s’hi ha estat treballant en el sí de la 
Comissió de Seguiment de la Relació de Llocs de Treball, prevista per l’article 29 del 
Pacte de condicions del personal funcionari al servei de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès i per l’article 28 del Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, conformada a aquests efectes per dos 
representants de cada sindicat amb representació en els òrgans de representació 
unitària de l’Ajuntament i per representants de la Corporació, amb el suport tècnic de 
la Diputació de Barcelona.  
 
 Atès que s’ha complert el tràmit d’audiència i negociació amb les organitzacions 
sindicals que n’han format part, en els termes establerts per l’article 37 de l’EBEP, i 
l’únic punt en el qual no s’ha pogut assolir acord és el component retributiu inherent a 
l’aprovació de la RLT -recordem que un dels seus continguts consisteix en la 
determinació del nivell dels diversos llocs de treball i de llur complement específic, 
d’acord amb una valoració objectiva dels llocs-, fins i tot després d’esgotar la via de 
conciliació davant del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local 
(CEMICAL) per resoldre la discrepància, d’acord amb allò previst per l’article 4 del 
Pacte de condicions del personal funcionari al servei de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès i del Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès.  
 
 Atès que el fet anterior, unit a l’escenari pressupostari i retributiu generat arran 
del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció de dèficit públic, ha portat a l’Ajuntament a considerar 
la conveniència d’aprovar una RLT amb tot el contingut ordenador i planificador que li 
és propi, tot mantenint les retribucions globals actuals, oportunament ajustades 
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conforme les previsions del Reial Decret Llei esmentat i l’acord del Ple del mes de 
juny d’enguany que el fa efectiu en aquest Ajuntament. 
 
 Vist l’informe emès per l’Àmbit de Serveis Interns i Innovació, es proposa al Ple 
d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

 1r.- APROVAR la RLT de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, així com la 
documentació annexa, constituïda per l’organigrama de gestió de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, amb detall dels diversos llocs que componen l’estructura, i pel 
Reglament de gestió dels llocs de treball, que regula i ordena la futura gestió interna 
dels llocs de treball de la Corporació. 
 

 2n.- TRAMETRE còpia de la RLT de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès al 
Departament de Governació i Administracions Públiques en el termini de trenta dies 
des de l’aprovació, i publicar-la al BOP i al DOGC, d’acord amb allò establert per 
l’article 283.4 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. 
 

 3r.- TRASLLADAR aquest acord a l’Àmbit de Serveis Interns i Innovació, als 
efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ: A veure, 
la Relació de Llocs de Treball és un instrument essencial de planificació i organització 
dels recursos humans d’una administració pública. Es tracta, doncs, d’un instrument 
tècnic a través del qual es realitza l’ordenació, l’estructura organitzativa de cada 
Administració d’acord amb les necessitats dels serveis. És a dir, a partir de les 
necessitats dels serveis planificades per l’organització i de les funcions que se’ns 
deriven es dissenyen els llocs de treball necessaris per a desenvolupar-les. I tot seguit 
s’agrupen els diversos llocs en òrgans o unitats administratives a fi i efecte de garantir 
un funcionament ordenat i coordinat. D’aquesta manera casem l’estructura 
organitzativa amb el personal de l’entitat. I quin és el contingut essencial d’aquesta 
RLT?, doncs incorpora la següent informació relativa, com he dit, als llocs de treball 
de l’Ajuntament. En primer lloc denominació del lloc i enquadrament orgànic, reserva 
de lloc a personal funcionari, laboral o eventual, sistema de provisió: concurs o lliure 
designació; classificació del lloc en grups de titulació; requisits per ocupar el lloc: 
titulació acadèmica, nivell de català, etc.; mèrits rellevants per la provisió del lloc; 
règim de dedicació i tipologia de jornada; complement de destinació i complement 
específic; perfil de competències segons el directori de l’Ajuntament. En definitiva, 
incorpora un organigrama de l’Ajuntament, incorpora també les fitxes descriptives dels 
diversos llocs de treball i també un reglament de gestió d’aquests llocs de treball. I 
això en què ens beneficia o en què ens ajuda o per què és útil una RLT? Doncs en 
primer lloc perquè ens dota de racionalitat organitzativa. Ens permet determinar els 
llocs de treball que l’organització necessita i el seu perfil amb independència del que 
té actualment. Allò que es defineix servirà per reordenar la situació actual. Formalitza 
l’organigrama i l’estructura de llocs de treball de l’Ajuntament i en permet donar-ne 
publicitat. Ofereix criteris per a la creació d’estructura organitzativa: serveis, seccions i 
altres unitats organitzatives. L’estructura ha de néixer de les necessitats 
organitzatives, no per donar resposta a promocions professionals que s’han de 
vehicular mitjançant l’instrument escaient. Permet ordenar l’assignació de funcions als 
llocs de treball i actualitzar-la. Reclassifica alguns llocs de treball atès el seu contingut 
funcional i l’ordenament jurídic, per exemple reconèixer la categoria d’administrativa a 
alguns llocs de treball reservats fins ara a auxiliars. També permet una correcta gestió 
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de llocs de treball i de places, una cosa és ocupar una plaça de la plantilla de 
l’Ajuntament, una altra és desenvolupar un determinat lloc de treball. També facilita 
criteris per a la selecció i per a la provisió de llocs de treball, per exemple identifica els 
requisits, mèrits rellevants i competències a considerar en els processos de selecció i 
provisió derivats del contingut funcional del lloc de treball i de les condicions de 
desenvolupament i també preveu el sistema a emprar per proveir aquests llocs de 
treball: concurs o lliure designació. També ajusta la dedicació horària dels llocs de 
treball a les necessitats de cada servei, per això també serveix la RLT. I finalment, 
perquè en podria dir més, sistematitza i procedimenta alguns del principals processos 
de gestió dels recursos humans: creació, modificació, amortització i provisió i remoció 
dels llocs de treball fixant un marc d’actuació formal coherent i transparent. En 
definitiva, la RLT és una eina que ens serà molt útil per continuar construint 
l’administració pública del segle XXI, una organització que treballi per objectius, i on 
els seus treballadors vegin recompensats aquests objectius amb un Pla de Carrera, 
una organització que sigui transparent i finalment una organització que sigui 
tecnològicament avançada. Aquesta és la RLT que portem avui i que esperem que 
surti endavant. 
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Sr. Puigneró me parece 
bien que se reorganice y se estudie y se haga una relación de las fichas, de los 
organigramas así como de los manuales de funciones de todos los trabajadores de la 
organización. De hecho, creo que es bueno revisarlo y reestudiarlo y cada X años 
volver a revisarlo, pero en todo caso cada gerente, cada gestor, cada administrador 
tendría su propia estructura o su definición de como es ese organigrama. Por este 
motivo mi voto será la abstención.  
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Bé, jo 
començaré la intervenció per on l’ha finalitzat el Sr. Puigneró, amb l’aprovació de la 
RLT s’aconsegueix treballar per objectius, ser transparent i anar a una administració 
més avançada. A veure, treballar per objectius: li recordaré o en la Comissió 
Informativa que varem tenir de Serveis Interns varem comentar si estaven d’acord 
amb els sindicats o no s’estava d’acord. Es va comentar que no s’havia arribat a un 
acord, encara que sí que en principi s’estava d’acord amb el que era la Relació de 
Llocs de Treball, però no amb el contingut econòmic. Bé, jo crec que aquí és 
començar la casa per la teulada, perquè crec que ambdues coses tenen que anar 
paral·lelament conjuntades. Per una banda, si no s’està d’acord amb el que es té que 
sustentar o el farciment que es té que posar dins, si s’aprova el que és la lletra i no el 
que són els diners com ho faran vostès casar? Perquè crec que també han de dir la 
seva els treballadors, en aquest cas, encara que l’organització de l’Ajuntament, només 
faltaria, no fos competència de l’equip de govern, que per això estan governant 
vostès, però crec que fora important que s’intentés arribar a un acord de veritat, 
perquè sinó hi haurà uns desajustos econòmics importants, donat el cas que les 
partides econòmiques que estaven previstes també han estat “mermades” del 
Pressupost de l’Ajuntament de Sant Cugat i crec que això tampoc se’ns va comentar 
l’altre dia a la Comissió Informativa. Per altra banda, avui hem rebut a les 11 del matí, 
per poder consultar, a la Intranet municipal el comunicat de Serveis Interns, del seu 
Departament, quan el més normal hauria estat que ens ho haguessin enviat al poc 
temps d’haver celebrat la Comissió Informativa, no el matí del mateix dilluns del Ple, 
quan estem treballant els demés i no podem estar amb accés directe a la Intranet. Per 
part del Partit Popular ens abstindrem en aquest sentit i espero que aquesta relació de 
llocs de treball feta per vostès, en teoria amb concordança amb els sindicats, arribi a 
bon port. 
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Sr. Puigneró, 
nosaltres ens abstindrem en aquest punt. Entenc que hi ha una feina tècnica feta 
important i necessària per a l’administració, per a l’Ajuntament, però també ha 
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d’entendre que des de l’oposició no hem participat, no podem participar directament 
d’una negociació de RLT i per tant no podem donar el ple suport i més quan en 
aquests moments hi ha unes negociacions obertes amb els sindicats, hi ha cert 
desacord a l’hora de presentar el document per separat o unit, per tant, una abstenció 
d’un document que nosaltres no hem pogut intervenir directament. Una abstenció no 
entusiasta en aquest cas, ja li dic, més aviat d’instar-lo a que aconsegueixi aquest 
acord amb els sindicats i que tant de bo en pocs mesos puguem tenir aquesta unitat 
amb tot el que ha de ser la RLT, però també la relació econòmica que ha 
d’acompanyar una RLT. 
 

 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Avui ens 
porten a aprovació una Relació de Llocs de Treball que es va començar a treballar el 
2004, que finalitza avui d’una manera, perdoni’m l’expressió, “xapussera”, perquè no 
es pot dir d’una altra manera. Avui ens porten a aprovació per una part l’Organigrama i 
l’estructura que sí que és nou i que sí és important per l’organització, ens porten la 
fitxa de què consisteix cada lloc de treball, que si no m’equivoco són fitxes de fa dos 
anys i que podríem afirmar a dia d’avui que ja estan obsoletes i, per l’altra banda, que 
els treballadors no van participar en la confecció d’aquestes fitxes. I per últim una 
taula salarial que com no s’ha arribat a un acord i davant de l’enfrontament de les 
parts, que aquí no entro a valorar, es queda tal qual. Jo el que demano és, en primer 
lloc i amb un esperit constructiu, que intentin apropar posicions i arribar a un acord, i 
haguéssim desitjat que aquest document fos un document en condicions, el que 
s’entén per una Relació de Llocs de Treball, vostè avui de nou porta un organigrama, 
no porta res més nou. I potser les fitxes, les fitxes ..., però la taula salarial que hauria 
d’anar associada és la mateixa que hi ha avui. Aleshores l’insto a que arribi a un 
acord, que apropin postures, que intentin no enrocar-se, que segur que l’acord és 
possible i jo tinc entès que el setembre reinicien converses.  

 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Primer 
una matisació al company d’ERC sobre la nostra opinió, jo crec que els partits de 
l’oposició no han d’entrar en la resolució de la Relació de Llocs de Treball, ni a Sant 
Cugat, ni a Valldoreix ni a Esparreguera diguem-ne. I per tant, jo crec que aquesta és 
una funció de l’equip de govern en tant que representant i evidentment dels sindicats, 
que per això estan. D’altra banda, simplement l’he agafat el d’allò per agafar el 
discurs, el Sr. Puigneró ens ha explicat que és una RLT, què és una Relació de Llocs 
de Treball, no ens ha explicat què és el què aprovem. Per tant, ja d’entrada, home, 
estem una mica coixos perquè tot això que vostès han anat dient, i que jo també faré 
no s’ha explicat des del grup municipal. No s’ha explicat que aprovem les fitxes però 
no la dotació pressupostària. La RLT bàsicament són dues coses: quines places té, 
auxiliar administratiu, administratiu, ...? Quin lloc assignat té aquestes places, 
administratiu a Tresoreria què fa, tot això i què cobren? Ens falta el que cobren. 
Imaginin vostès la cosa curiosa que allò que cobra un està bé sobretot perquè ho 
cobra però home respon a una feina, unes predisposicions, a un lloc de 
comandament. Si canviem aquestes fitxes i deixem l’altra situació igual, dues coses, 
no estem reconeixent aquells que tenen una valoració de llocs de treball més positiva 
o al contrari estem reconeixent aquells que a la nova valoració de llocs de treball 
tenen una tasca menor en relació al conjunt de la situació. Vostè també ha dit que és 
molt important una RLT perquè és allò que casa l’estructura administrativa amb el 
personal, racionalitat, etc. Home, un es pregunta per què és la primera RLT que fem a 
l’any 2010. Potser som l’únic municipi de Catalunya i part de l’estranger i part d’altres 
llocs que fan valoracions de lloc de treball. Home, jo li preguntaria per què no l’hem 
feta abans i com que vostè no hi era com a regidor de Recursos Humans li 
preguntaria a l’Alcalde per què no hem tingut com ajuntament, diguem-ne, la 
predisposició a realitzar una Relació de Llocs de Treball sencera abans. Certament sí 
que tenim una valoració de fitxes de fa 7 anys. Nosaltres pensàvem, home! avui es 
porta la RLT a l’Ajuntament, aquí al Ple municipal, per tant estem tirant endavant una 
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qüestió que s’hauria d’haver fet fa molts anys i per tant, que era molt positiva i ens 
adonem que portem una RLT escapçada, o sigui la meitat, diguem-ne, la meitat, i 
sense la negociació col·lectiva realitzada o sense l’acord dels sindicats. Ara podríem 
dir moltes coses i fins i tot demagògiques però és complicat negociar les RLT entre els 
sindicats i els equips de govern de tots els ajuntaments. Ara bé, jo crec que sempre, 
creiem el nostre grup que s’ha de donar una major possibilitat a la negociació i els hi 
demanaríem a l’equip de govern que deixessin sobre la taula aquest punt per tal 
d’abordar una millor negociació sindical amb tots plegats i evidentment amb tots 
vostès. En qualsevol cas nosaltres ens abstindrem amb la lògica que habitualment 
fem no sense dir-los alguna cosa que es veuen aquí dintre. Ja n’hem parlat de que no 
s’havien fet altres RLT, també voldria fer una mica, apuntar una mica el document, 
sobre el document de transparència que es va aprovar en l’anterior Ple, si no recordo 
malament, les al·legacions que va realitzar el Partit dels Socialistes que van ser 
determinants per tal de que no donéssim un suport actiu a aquest reglament, que era 
per exemple aquelles dos, tres o desenes d’interins que tenim en aquest Ajuntament i 
que en molts casos són anteriors a l’aplicació de l’EBEP, la resolució d’aquesta 
situació. Creiem que aquesta nova RLT no resol aquesta actuació inicialment. Des del 
punt de vista de la RLT sobretot la principal és que aquí tenim un tema sobre el 
concepte “negociació col·lectiva”. Des dels sindicats, amb les converses que hem 
pogut tenir amb ells els sindicats no tenen la sensació de que se’ls ha tingut en 
compte en la negociació d’aquesta RLT, vostès entenc que sí, perquè sinó no les 
portarien. Per tant, aquí hi ha una diferència sobre el criteri del què vol dir negociar i 
què vol dir participar. Vostès creuen que ja s’ha negociat, ells creuen que solament 
han participat. Home, Sr. Alcalde, jo crec que no va d’un mes o dos per aprovar això. 
Sí que va d’un mes o dos perquè és important i perquè hi ha situacions complicades 
però com deia portem molts anys, com 30 de fet, sense que hi hagués una relació de 
llocs de treball acurada i és complicat. Vostès ho han dit, no sé si ha estat la 
representant del Partit Popular o Iniciativa per Catalunya, el concepte d’incoherència 
pressupostària. Aprovem unes fitxes descriptives, ara imagini que jo sóc auxiliar 
administratiu de Tresoreria i ara resulta que la nova fitxa tinc una major feina, una 
major responsabilitat o qualsevol altra situació. Teòricament hauria de cobrar més, 
suposo?, teòricament hauria de cobrar més. L’interí que aprovem les fitxes on hi hagi 
la dotació pressupostària, què faig?, els de la fitxa anterior i cobro igual o faig la fitxa 
nova i cobro el mateix? Hi ha una sèrie d’incoherències curioses. Evidentment no 
entrarem en un tema que clar es suposa que s’ha de cobrar més en el conjunt de la 
plantilla un percentatge, no tenim una dotació pressupostària per fer front a aquesta 
situació. Per tant, hi ha diferents punts que fins i tot jo no sé què farà la gent ni què 
faran els sindicats i què faran tots aquells que puguin tenir motiu o possibilitat de 
recusació però sembla que hi hagi determinats motius que puguin permetre una 
impugnació. Per tant, en la mateixa línia que els deia al principi -i acabaria Sr. Alcalde- 
els hi demanaríem, el nostre Grup, que a vegades és important deixar pas a la 
negociació i no tirar les coses pel dret i no va de dos mesos. 

 

 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ: Bé com 
que m’han fet, m’han plantejat diverses qüestions, intentaré anar responent, una mica 
sense ordre, però intentaré respondre a totes les qüestions que han anat plantejant. 
Bé, en primer lloc jo vull recordar al representant Socialista que aquest equip de 
govern i aquest Alcalde han aprovat un Conveni Laboral durant el seu mandat i un 
conveni laboral que ha estat titllat de pioner i avançat pels mateixos sindicats i que per 
tant ha estat una eina amb la qual ens ha permès iniciar tot un procés com ha estat el 
de la RLT, que és un procés que no comença el 2004, sinó que comença el 2007 amb 
la constitució d’una Comissió de Seguiment de la RLT amb els representants 
sindicals, evidentment Sr. Calderon no ens reunirem amb tots els treballadors però sí 
amb els representants sindicals i aquests representants sindicals han tingut, han 
participat i han col·laborat en el procés dins d’aquesta Comissió d’Elaboració del que 
és aquesta RLT i per tant, escolti és que li diré així de clar, hi ha ajuntaments que no 
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tenen RLT i aquest, l’obligació que ens estableix la llei és des de l’any 1990 i 
segurament els ajuntaments ens anem posant al dia en aquest assumpte. 
L’Ajuntament de Sant Cugat ho fa avui. L’Ajuntament de Barcelona encara no ha 
aprovat una RLT per posar-li un exemple. En tot cas, nosaltres no és cert que no 
portem aquesta RLT amb un acord dels sindicats. Nosaltres hem estat negociant des 
de bon principi amb els sindicats tot el contingut del que havia de ser les valoracions 
dels llocs de treball de tots els treballadors i s’han fet nombroses reunions. Hem estat 
2 anys per elaborar aquest document amb l’ajuda de la Diputació. Això és així, és tant 
així que escolti jo tinc aquí el document que és l’acta de valoració dels llocs de treball 
signat per tots els membres sindicals per tant ens hem posat d’acord amb moltes 
coses, ens hem posat d’acord amb moltes coses. Ens hem posat d’acord en tot el que 
li he esmentat, amb tot el que han de ser les fitxes i la valoració de cada un dels llocs 
de treball. En què no ens hem posat d’acord?, doncs en la taula retributiva. Ja li dic 
ara, no ens hem posat d’acord. Hem estat, hem intentat, hem fet una proposta, més 
d’una proposta per mirar d’arribar a un acord perquè evidentment cases el que són els 
llocs de treball amb les taules retributives però ha arribat un punt en que la negociació 
estava bloquejada i per tant, hem decidit que com que som un equip de govern 
responsable, entenc, portar a aprovació allò en el que estem d’acord, que és la 
valoració dels llocs de treball. I així ho fem avui. No desistirem de portar també 
properament el que és l’acord econòmic, i així continuarem negociant un cop tornem 
de vacances amb els sindicats com ho hem estat fent aquests darrers anys. Per tant, 
no ens diguin si us plau que no hem estat dialogants i no hem intentat arribar a acord 
amb els representants dels treballadors perquè ho hem fet, Així ha estat i si volen 
poden consultar totes les actes que hem tingut en aquesta Comissió de Seguiment de 
la RLT. I finalment, una mica per acabar, pel que ha comentat la representant del 
Partit Popular escolti jo el que he dit és que la RLT és una peça més, una peça més 
d’aquesta Administració Pública que intentem construir des de l’Ajuntament de Sant 
Cugat. Una Administració Pública que intenta treballar per objectius, que intenta que 
els seus treballadors vegin compensats i per tant, incentivats el compliment d’aquests 
objectius amb un Pla de Carrera, que hi ha una RLT que regula i per tant, que és 
transparent amb el que són les classificacions del seu lloc de treball i finalment que 
intenta ser una Administració Pública tecnològicament avançada. Això és el que he dit, 
si vostè vol aquí agafar-me altres paraules doncs és lliure de fer-ho però en tot cas no 
és el que vostè ha dit. Això és el que intentem i, insisteixo, la RLT és una peça més 
dins d’aquest procés de construcció d’aquesta Administració que volem que sigui 
modèlica. 
 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Molt 
breument Sr. Alcalde. Jo crec que el Sr. Puigneró en aquesta segona intervenció ha 
explicat alguna cosa més i per tant, ja anem a millor diguem-ne. Jo no he dit que 
vostès no hagin estat dialogants, he dit que els sindicats diuen que vostès no han 
estat dialogants. Per tant, en aquest cas he pres una posició d’uns altres i l’he posada 
sobre la taula com també he pres una posició, entenc de l’equip de govern, en algun 
sentit. Per aquest motiu nosaltres ens abstindrem per la dificultat d’ambdues 
situacions. Home, també vostè ha dit que la RLT és molt important i ha parlat del 
Conveni Col·lectiu i clar és barrejar naps amb cols diguem-ne, però ja està bé. Podem 
barrejar el que cregui convenient i vostè ha dit molt encertadament que l’aprovació de 
la llei que obliga a que es realitzin les RLT es va aprovar el 1990 ..., 1990, 2010, jo 
crec que no cal dir molt. Jo crec que no cal Sr. Alcalde gairebé, que posem a votació 
sobre si aquest punt es queda sobre la taula perquè veig que vostès continuen 
endavant amb aquesta situació. Els voldríem per això tornar a demanar sense cap 
mena de cosa política. Escolti, a vegades va millor aturar-ho dos mesos perquè tot tiri 
endavant. 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Passem a la votació del punt, doncs. Sr. 
Secretari General digui. 
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 . SECRETARI GENERAL: Si es manté la petició del Grup Socialista de que 
quedi damunt la taula cal votar-ho prèviament. 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo he entès que no era així, que el Sr. Villaseñor 
deia que entenia que no era necessari. Això és el que entès.  

 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Doncs 
sí que ho mantenim després de la intervenció del Sr. Secretari. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé, doncs passem a la votació de la petició 
de que el punt quedi damunt de la taula. 

 

TORN DE VOTACIÓ DE DEIXAR EL PUNT DAMUNT LA TAULA 

 

Vots a favor:       9 (PSC, ICV-EUiA, PP i ERC) 

Vots en contra: 13 (CiU) 

Abstencions:       1 (Regidor Sr. Vázquez-Dodero) 

 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 12 

 

Vots a favor:     13 (CiU) 

Vots en contra:   0 

Abstencions:     10 (PSC, ICV-EUiA, PP, ERC i regidor Sr. Vázquez-Dodero) 
 

 13.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE COMPATIBILITAT A UN FUNCIONARI 

D’AQUEST AJUNTAMENT. 
 
 Atesa la petició presentada pel senyor Santi Coca Mascorda, funcionari interí 
d’aquest Ajuntament, amb categoria de tècnic superior adscrit a la Direcció 
d’Innovació i Tecnologia, en ordre a que li sigui concedida la compatibilitat per a la 
realització de cursos d’assessorament estratègic en tecnologia i telecomunicacions a 
la Salle Bonanova (Universitat Ramon Llull) i a l’empresa Elecnia, SL. 
  
 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 en 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 senyor Santi Coca Mascorda,  
funcionari interí d’aquest Ajuntament, amb categoria de tècnic superior adscrit a la 
Direcció d’Innovació i Tecnologia, als efectes de poder compatibilitzar la seva activitat 
municipal  de tècnic de grau superior i la realització de cursos d’assessorament 
estratègic en tecnologia i telecomunicacions a la Salle Bonanova (Universitat Ramon 
LLull) i a l’empresa Elecnia, SL, a temps parcial i fora de la jornada de treball 
d’aquesta administració, de conformitat amb el que estableix l’article 12 en 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. La present autorització pot deixar-se 
sense efecte per variació de les circumstàncies relatives als llocs de treball, així com 
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per modificació del règim d’incompatibilitats o per interès públic, i, en tot cas, perdrà 
vigència en cas de canvi de lloc de treball. 
 

 2n.- TRASLLADAR aquest acord a la persona  interessada. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ: Doncs sí, 
portem a autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Santi Coca Mascorda, funcionari 
interí d’aquest Ajuntament, als efectes de compatibilitzar la seva activitat municipal de 
Tècnic de Grau Superior i la realització de cursos d’assessorament estratègic en 
tecnologia i telecomunicacions a La Salle- Bonanova, Universitat Ramon Llull, i a 
l’empresa ELECNIA, SL, a temps parcial i 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. 
 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: La 
intervenció habitual, nosaltres ens abstindrem com sempre en aquests punts. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     15 (CiU, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 

Vots en contra:   0 

Abstencions:       8 (PSC, ICV-EUiA i PP) 

 

 14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2011. 

 

 1r.- APROVAR la proposta de determinació de les següents festes locals per a 
l’any 2011, retribuïdes i no recuperables, en exercici de la competència municipal 
atribuïda al Ple per l’art. 46 del Reial Decret 2001/1993, de 28 de juliol, sobre regulació 
de jornades de treball, jornades especials i descansos, en relació amb l’Ordre del 
Departament de Treball núm. 309/2010, d’11 de maig, en referència a les festes 
laborals d’àmbit local regulades en l’article 37.2) de l’Estatut dels Treballadors, i en els 
termes que a continuació es relacionen, pel que fa a la capitalitat del municipi i a 
l'àmbit de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 
 

a) SANT CUGAT DEL VALLÈS: 3 de març i 29 de juny. 
 

b) E.M.D. VALLDOREIX: 3 de març i 16 de setembre. 
 

 2n.- TRAMETRE certificació del present acord a la Delegació Territorial de 
Barcelona del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
escaients.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ: Portem a 
aprovació les festes locals de la ciutat, que són quan toquen, en aquest cas el 3 de 
març i el 29 de juny, pel que fa a Sant Cugat del Vallès, i el 3 de març i el 16 de 
setembre, pel que fa a l’EMD de Valldoreix. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 

membres electius presents). 
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SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA CIUTAT 

 

 15.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ D’AMPLIACIÓ DE LA 

INFRAESTRUCTURA FUNCIONAL EN LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA 

GESTIÓ DEL TANATORI MUNICIPAL AMB COETÀNIA ADEQUACIÓ DEL CÀNON. 
 

 1r.- APROVAR l’autorització d’ampliació de la infraestructura funcional en la 
concessió administrativa de la gestió del Tanatori municipal formalitzat mitjançant 
contracte administratiu entre l’Ajuntament de Sant Cugat i l’empresa FUNERÀRIA 
MONTSERRAT TRUYOLS, SA en data 2.06.1998 per a l’explotació del complex 
destinat a Tanatori Municipal, en les mateixes condicions contractuals inicials, prèvia 
execució amb caràcter immediat i d’acord al projecte bàsic i d’execució aprovat  per la 
Junta de Govern Local en sessió de data  22.03.2010 i publicat al BOP núm. 136 de 
data 8.06.2010, de les obres necessàries per a la seva posterior explotació amb 
coetània adequació del cànon sota els següents termes: 

 
a) S’aplicarà el cànon d’explotació vigent amb els increments corresponents com a 
conseqüència de l’aplicació de l’IPC anual que correspongui fins l’exercici 2012. 
 
b) La valoració del cànon referit a partir de l’exercici 2012 es farà en el 1er 
quadrimestre de l’any següent un cop presentats els comptes anuals de la societat i 
amb les següents característiques i conceptes: 
 

 El cànon fix indicat al punt a) quedarà incrementat en la quantitat de 2.000 
€/any. 

  
 S’estableix un cànon variable amb caràcter addicional al cànon fix indicat, 

sotmès als següents paràmetres: 

 
Valor del benefici net % d’aplicació 

Fins a 10.000 € 10% 

De 10.001 a 20.000 € 15% 

Superior a 20.000 € 20% 

 
Els percentatges seran aplicats de manera independent per a cada tram i no 
seran en cap cas, acumulatius. 

  
S’ha d’entendre el benefici net acumulat un cop descomptades les possibles 
pèrdues d’anys anteriors tal com s’efectua en la declaració de l’impost de 
societats o altres declaracions fiscals. 

 
c) A partir de l’exercici 2012 és obligatori pel concessionari la presentació dels 
comptes d’explotació auditats corresponent a cada exercici, presentació que tindrà lloc 
al Registre General de l’Ajuntament, durant el 1er quadrimestre de l’any següent.   

 

 2n.- APROVAR l’ingrés a favor del pressupost municipal en concepte del nou 
cànon aprovat mentre resti vigent el contracte de constant referència. 
 

 3r.- MANTENIR el dipòsit ingressat a la Tresoreria municipal segons carta de 
pagament de data 29.05.1998, per import de 23.238,72 € en concepte de garantia 
definitiva. 

 

 4t.- NOTIFICAR els presents acords als interessats i donar trasllat a la 
Intervenció i Tresoreria municipal als efectes legalment procedents. 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.07.10                    pàg. 44 

 
ESBORRANY ACTA 

 5è.- EMPLAÇAR al representant legal de l’empresa concessionària per tal que, 
en el termini que li serà oportunament comunicat, comparegui a les oficines 
municipals als efectes de signatura de clàusula addicional al contracte de concessió 
en ordre a formalitzar l’ampliació de la infraestructura funcional i adequació del cànon 
en els termes aprovats en els presents acords. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 

CIUTAT, SRA. PARAIRA: El que portem a aprovació en aquest punt seria el tràmit 
final d’adequació de l’actual contracte de concessió amb l’empresa funerària 
MONTSERRAT TRUYOLS, SA que és qui porta la gestió i tenen la concessió del 
Tanatori municipal. El que faríem és portar a aprovació la modificació de l’actual 
concessió fent una ampliació de la infraestructura amb la modificació del cànon 
corresponent en els termes que hi ha exposats en l’acord del Ple i en definitiva el que 
fem és donar el tret de sortida a la construcció de la Sala Multiconfessional que 
donarà servei a tot el municipi de Sant Cugat. Amb l’aprovació d’avui les obres 
s’iniciarien ja el mes de setembre i jo crec que en menys de 8 mesos el municipi ja 
comptaria amb aquesta infraestructura.  
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Per 
part del Partit Popular votarem a favor i considerem que gràcies a aquesta proposta 
es dóna per tancada tota la qüestió del Tanatori municipal donat el cas que ens 
mancava una sala multiconfessional en aquest sentit, donat el cas que l’ordenança 
general dels serveis funeraris contemplava que era potestat -a nivell tant de Catalunya 
com de la província- de l’Administració el fet de que es fes una sala multiconfessional 
sempre i quan el nombre d’habitants donés cobertura a aquest tanatori. Finalment 
gràcies a aquesta obra que començarà o estarà acabada d’aquí a 8 mesos es podrà 
donar compte o es podran fer serveis tant religiosos o els que siguin laics o d’altres 
religions completament diferents a la catòlica. 
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: ERC 
donarem suport a aquest punt. És una vella demanda que compartim amb més d’un 
grup d’aquest plenari, segurament també amb l’equip de govern. És un dels acords 
que la Comissió de Seguiment del Pla d’Equipaments va arribar, jo crec, de manera 
unànime i fàcil. Crec que és una demanda que en el nostre municipi era existent i que 
calia cobrir. Per tant, votem favorablement a aquesta modificació que permetrà 
aquesta ampliació de les infraestructures del Tanatori municipal i permetrà aquesta 
sala que en aquests moments a Sant Cugat del Vallès totes aquelles persones que 
volen ser acomiadades i que practiquen un altre culte religiós o que senzillament volen 
una cerimònia laica doncs ho han de fer en d’altres municipis. Per tant solucionarem 
un dèficit important en la nostra ciutat i per tant donem suport a aquest punt i entenem 
que era a més una de les nostres aportacions i esmenes com altres grups en el Pla 
d’Equipaments.   
 

 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Nosaltres 
donarem suport a aquest punt i no vull deixar passar-lo sense fer un homenatge a un 
regidor i una regidora que van representar el nostre grup en aquest Ajuntament, el 
regidor Xavier Laborda i la regidora Assun Reyes, que com vostès saben van lluitar 
ambdós per a que definitivament aquest Ajuntament fos sensible a les demandes que 
per part d’una part important de la nostra societat hi havia pel que fa a una sala 
multiconfessional que crec que és una situació que no ens la podem permetre, no ens 
l’hem de permetre en una ciutat de gairebé 80.000 habitants i en ple segle XXI. 
Tothom segurament haurà pogut passar per una situació incòmode, fins i tot jo diria 
més que incòmode d’”emprenyamenta”, moltes vegades, per no poder celebrar un 
comiat si no vols fer-ho amb el ritus catòlic. En aquest sentit i per parlar dels 
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antecedents d’aquesta decisió que avui aprovem jo vull recordar que el 20 de febrer 
de 2006 el grup que jo represento va presentar una moció en aquest Ple, una moció 
per tal que s’adoptessin mesures per avançar en l’assoliment de la laïcitat en aquest 
municipi, en el seu tercer acord demanàvem que l’Ajuntament es comprometés a 
garantir un entorn digne pels actes civils i vetllés per a que al Tanatori públic es 
respectessin les opcions religioses o ideològiques de la ciutadania. El 20 de febrer de 
2006. La resposta de l’avui Tinent d’Alcalde d’Afers Institucionals i Presidència, Sr. 
Recasens va ser el febrer de 2006, o sigui fa ja 4 anys i mig, va ser en el tercer acord, 
que és el que els acabo de llegir, “que es plantegi i estem absolutament d’acord, el 
Tanatori de la ciutat ha de tenir un espai que tothom s’hi senti còmode, que tothom 
pugui oficiar de la forma que cregui convenient i per tant, en això ja hi estem treballant 
i ja ho hem comentat en algun àmbit. Estem treballant per a que es faci aquest espai i 
sigui possible”. Això fa 4 anys i mig. El 15 de setembre de 2008 la Regidora Assun 
Reyes, 2 anys i mig després d’haver-nos dit el Sr. Recasens que hi estaven treballant 
va plantejar una pregunta en el torn de precs i preguntes en aquest Ple, 15 de 
setembre de 2008, ara fa gairebé 2 anys, en el mateix sentit que la moció de 2 anys 
abans demanant com estava el tema, i extrec de la resposta també del Sr. Recasens 
“en el moment que tinguem aquest projecte, que espero que serà ben aviat els hi 
ensenyarem i intentarem que això vagi el més ràpid possible i sembla que la cosa la 
tenim molt ben encarrilada”. Ho llegeixo això perquè moltes vegades ens omplim la 
boca d’eficàcia, d’eficiència en la gestió, de bona gestió. Estem parlant d’una mateixa 
concessió, la mateixa empresa, no ha estat un tema de començar un concurs nou, ni 
canviar de concessió, no ..., estem parlant de la mateixa concessió, una concessió 
que a més veurà incrementat el seu negoci econòmic i molt legítim, per tant és una 
situació òptima pel proveïdor en aquest cas i que jo crec que des del punt de vista de 
gestió no era massa complicat aquesta gestió. Una gestió que aquest equip de govern 
en aquest cas -en aquest tema encapçalat pel Sr. Recasens- ha trigat més de 4 anys 
de posar en solfa. Avui ens hem d’alegrar de que comenci, esperem que el tràmit sigui 
ràpid i que jo casi podria dir que si d’aquí a 8 mesos està fet el Tanatori jo em podré 
morir en pau, cosa que no seria una bona notícia per a mi ni per a la meva família 
però com a mínim no m’haurien de portar a Collserola que és el que passaria ara.   
 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Bé 
està el que bé acaba, i no ho dic amb segones i per tant, felicitar a la Tinent d’Alcalde 
perquè ha tirat endavant les tasques que diguem-ne va costar una mica de tirar 
endavant. Escolti’m, jo crec que molts dels grups que estan presents en aquesta sala 
van tenir aquest punt del Tanatori i la Sala; a nosaltres aquesta Sala no ens agrada 
dir-li multiconfessional perquè encara que sembli mentida hi ha gent que no té cap 
confessió i Sala polivalent d’alguna cosa; hi ha molta gent que ja va mostrar les seves 
iniciatives en tot plegat, a part d’ICV, per tant, ja està bé. En qualsevol cas jo crec que 
recopilar les intervencions de vostès no cal perquè avui anem d’hora. Sí que ens 
preocupa un tema que va abordar l’altre dia a la Comissió Informativa la Tinent 
d’Alcalde que és el tema de la mobilitat: a més sales, més gent, més cotxes, i per tant 
vostè ens va comentar que ja tenen previst un lloc perquè pugui fer-se el lloc 
d’aparcament i per tant que no ens passi allò que en alguns casos segurament ens ha 
passat de posar un equipament i no realitzar el Pla de Mobilitat o el pla d’aparcament 
adequat.  
 

 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 

CIUTAT, SRA. PARAIRA: Els hi agraeixo que tots votin afirmativament. El tema de 
l’aparcament ja varem dir que el teníem contemplat i hi ha una porció de terreny a la 
banda de darrera que ja té la qualificació d’aparcament i s’anirà fent. La tramitació 
aquesta m’agradaria aclarir -al menys per part meva, encara que el Sr. Boix només 
faci referència al Sr. Recasens i aquest rifi-rafe que porten- que hi hagut molta gent 
treballant; la Unitat de Contractacions hi ha estat treballant, així com Economia per a 
fer viable tota aquesta proposta que estem parlant d’un projecte de més de 500.000 
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euros, que fins ara, per sort i de viabilitats que parlaven, Sant Cugat és un municipi 
que saben que la població és jove, per sort la taxa de mortalitat és baixa i no és que 
es faci molt negoci, amb aquest negoci precisament a Sant Cugat. La tendència és 
evidentment que la població vagi creixent d’edat i evidentment que algú acabi fent el 
negoci que li pertoca. Només dir -suposo que el Sr. Recasens li contestarà per 
al·lusions- que a mi personalment m’ha sabut greu. 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, SR. RECASENS (PER 

AL·LUSIONS): Molt breu. De fet ja ha contestat la Sra. Paraira. A veure dues 
consideracions: una, la primera, no hi havia demanda d’aquestes sales que 
justifiquessin la inversió des del punt de vista de l’empresa, que és qui l’havia de fer. 
Segona consideració: la nostra voluntat era que es fes i que es fes el més ràpidament 
possible, això era cert, però havíem de coincidir amb la voluntat de l’empresa 
concessionària i, tercera: hi havia l’alternativa de l’Hospital General de Catalunya. Amb 
poblacions properes a la nostra o a tocar a la nostra eren espais molt, molt, molt poc 
utilitzats. És evident de que això des de fa 4, 5 o 6 anys fins ara ha canviat, en aquest 
moment ja hi ha interessos per part de l’empresa concessionària perquè ja no els serà 
tan deficitari fer això i per tant és quan s’ha pogut tirar endavant, però no perquè en 
aquell moment no hi hagués manca de voluntat, ni d’iniciativa, ni d’empenta per part 
de l’Ajuntament. 
 

 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Només lamento 
que s’ho prengui malament Sra. Paraira, perquè no anava per vostè la cosa, però així 
com hi ha gent que quan toca una cosa la converteix en or doncs hi ha gent que quan 
toca una cosa la congela, i aquest és el cas del Sr. Recasens. Hem tingut mostres 
clares en el tema del ROM, per exemple, 7 anys de treballs, el cas del Tanatori doncs 
sortosament ja no depenia de vostè, ha passat a altres mans i altres mans que ens 
han demostrat segurament la seva eficàcia. 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, SR. RECASENS: Miri, cada cosa 
requereix el seu ritme i moltes vegades no és el que vostè voldria sinó és el que 
convé. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 

membres electius presents). 
 

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 

 16.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 

 

 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 

 

FELICITACIONS FESTA MAJOR: Bé, abans de fer un prec, crec convenient felicitar 
en nom del meu Grup els i les tècnics/ques de l’Ajuntament i a les Comissions de la 
Festa Major de Sant Cugat i de Mira-sol i de Barraques per la seva entrega, pels seus 
encerts i evidentment perquè suposo que han tingut un comandament adequat. 
Alguns actes poden agradar més o menys a segons qui, però la dedicació ha estat 
molt important i sobretot els tècnics que hem estat veient cada moment controlant 
cada una de les situacions. 
 

RESIDUS FESTA MAJOR: Vull, però, fer un prec de cara a les properes festes. 
Creiem, el meu grup, que la Festa Major pot ser més ecològica pel que fa als residus. 
Hi ha certament força moments on aquest tema està bastant resolt i ho reconeixem, 
però n’hi ha d’altres que convé o cal una millora, per exemple el dia de la paella, fa 
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anys que observem que s’acaben tirant els residus de qualsevol manera, no hi ha 
facilitats per trobar contenidors adequats i el treball de conscienciació diari sembla que 
en unes hores es trastoqui i es perdi. Segur que hi ha ciutadans i ciutadanes poc 
conscienciats o conscienciades, però no per això cal deixar de fer esforços. Tots i 
cadascun dels moments de la ciutat són importants i eduquen. No pot ser que cada 
dia es faci un esforç i que en una gran festa es passi gairebé de tot. Sabem que fan 
recomanacions, però no n’hi ha prou. A tall d’exemple, pensem que es pot oferir o 
universalitzar en el cas de la paella aquests estris i altres complementaris que 
ofereixen en altres de les activitats, que possiblement ajudaria a assegurar que en els 
contenidors orgànics no s’hi aboca absolutament de tot. Esperem que siguin receptius 
a aquest fet, que el que proposem és una millora, no he pogut veure tots i cadascun 
dels llocs però alguns els hem vist més resolts que altres. Que siguin doncs més 
receptius a fer unes passes més en aquest sentit.  

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 

RESIDUS FESTA MAJOR: És cert que durant tota la Festa Major es fa un esforç com 
sap vostè per evitar que s’aboquin residus i s’afavoreix la utilització de gots per 
exemple reutilitzables o d’estris diversos reciclables. Prenem nota de la recomanació 
que fa en relació a la paella multitudinària de la plaça Barcelona. Estic d’acord amb 
vostè en que hi ha molts residus que van al contenidor general, no hauria de ser així i, 
per tant, de cara a propers anys ens comprometem a treballar-ho.  
 

 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: La nostra 
pregunta, bé, més que pregunta, suposo que és un prec, té a veure amb la Ronda 
Sud.  
 

TRAÇAT RONDA SUD: Com saben la majoria de grups municipals ens hem 
posicionat en aquesta Sala sobre la solució de traçat de la Ronda Sud que 
considerem cadascú més convenient. La solució expressada per la majoria de grups 
no és coincident en aquests moments -perquè ens consta- amb la que està treballant 
l’equip de govern i que consisteix, per dir-ho sintèticament, en construir ponts per 
sobre l’actual riera. Nosaltres pensem que aquesta no és una bona solució 
principalment per 3 raons. La primera perquè pensem que passar sobre la riera no 
estableix un límit natural entre allò que és sòl urbà i aquell que no volem que es 
construeixi i pensem que no té cura del paisatge en comparació a d’altres solucions. 
En segon lloc perquè segons els propis tècnics redactors del projecte té un major 
impacte ambiental que d’altres solucions i, en tercer lloc, perquè pensem que és 
incoherent amb actuacions municipals anteriors, com ho demostra que el traçat de la 
Ronda Sud que varem fer arran del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, en el qual 
varem fer una al·legació, que definíem un altre traçat per la Ronda Sud que volíem per 
a la nostra ciutat. Més enllà de la nostra visió, que a ningú en aquesta sala se li 
escapa que en aquest tema de la Ronda Sud és necessari arribar a un consens 
perquè la posició d’unanimitat o millor dit de quasi unanimitat a excepció del Partit 
Popular, creiem en el tema de Torre Negra, aquesta unanimitat és fonamental pels 
nostres interessos com Administració. Els volem demanar davant d’aquesta qüestió 
una especial sensibilitat. Ho fem ara, just el mes de juliol, i quan reprendrem aquest 
tema segur en el mes de setembre. Els advertim que nosaltres no acceptarem 
imposicions ni apel·lacions a la responsabilitat que no vagin precedides d’una 
negociació franca i oberta. I els diem tot això perquè tenim la sensació que després 
d’haver-nos informat en una sessió especial de la Comissió Informativa i en una 
sessió especial de la Comissió Especial de Torre negra vostès ja han decidit el traçat 
sense donar espai a la negociació. Si m’equivoco m’agradaria que em corregís i que a 
principis de setembre ens convoquin a parlar sense aprioris i amb totes les opcions de 
traçat sobre la taula. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 

 

TRAÇAT RONDA SUD: Sr. Gausa li respondré jo mateix. Miri nosaltres la prioritat 
ambiental tota, tota, però és clar en aquest moment la gran prioritat de defensa 
mediambiental que hem de garantir és la salvaguarda de Torre Negra. Aquesta, per 
nosaltres, per l’equip de govern, és la prioritat número 1 i estic segur que coincidim 
amb tots vostès. Per tant, estem davant d’una qüestió que dins de la magnitud del 
problema al qual ens enfrontem, perdoni que li digui així, és una nimietat, és una 
anècdota, és una qüestió absolutament menor. El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya ens demana que fixem, que concretem, el traçat de la Ronda Sud, que no 
sabem si algun dia s’executarà o no. En tot cas l’hem de tenir dibuixada damunt del 
plànol. Ja hi ha una traça prèvia, que és la que constava dins de la proposta que es va 
presentar -per unanimitat crec- a la Generalitat. Per tant, tot el que sigui sortir-nos 
d’aquesta traça prèvia o tot el que sigui afectar noves propietats entenem que 
complica notablement la finalitat amb la qual tots coincidim, que és aconseguir la 
definitiva aprovació de l’expedient de Torre Negra. Aquestes són les bases de l’equip 
de govern i a partir d’aquestes bases nosaltres dialogarem amb vostès tot el que 
vulguin, però -també li dic amb tota la franquesa- no ens mourem d’aquest guió. Si 
dins d’aquest guió hi caben diverses possibilitats, escolti’m, dialoguem, però el que no 
volem per responsabilitat és obrir nous fronts que posin en perill un tema que saben 
vostès que serà objecte d’impugnació pel propietari majoritari de Torre Negra, que no 
només ens impugna això sinó que ens impugna tot l’urbanisme municipal i que per 
tant volem garantir d’una forma coherent amb tot el procés que hem seguit. I aquestes 
són les bases de les quals partim i sobre aquestes bases estem disposats a parlar-ne 
i a consensuar el que convingui. Si ens hem de sortir de la traça que varem presentar 
en el seu moment, si hem d’afectar noves propietats no ho farem perquè no estem en 
condicions ni volem posar en perill aquest procés. 
 

 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (RÈPLICA): 

 

TRAÇAT RONDA SUD: Crec que amb això coincidim, en el tema de la responsabilitat 
i en el tema del que hi ha en joc, això ho he assenyalat en la meva intervenció, ho ha 
assenyalat també vostè i aquest és el punt de trobada en el qual ens hem de moure, 
no?, evidentment. Jo no considero que el tema sigui per això tan nimietat ni tan poc 
important, ho que no es farà mai, perquè sinó podríem definir-ne un altre traçat que 
segurament sigui menys impactant que el que estan vostès definint. Crec que aquest 
és el que hem de discutir el mes de setembre. En tercer lloc, nosaltres pensem que 
vostès en el Pla Territorial Metropolità varen definir una altra traça, una al·legació 
presentada per vostès com equip de govern i que nosaltres varem donar-hi suport. És 
a dir, aquesta apel·lació al propi traçat dissenyat és que en varem definir un altre en 
aquesta Sala i la varem arribar a votar entre tots i va ser una al·legació proposada per 
aquest Ple en el Pla Territorial Metropolità i aquests són els fets. I nosaltres el que no 
volem i ja és això el que li volia dir, és que simplement haver-nos convocat a una 
Comissió Especial, havent convocat la Comissió del Pla Especial de Torre Negra, que 
aquí s’hagi acabat el debat i el mes de setembre ens trobem amb una posició a sobre 
la taula de “lo tomas o lo dejas”. Això és el que nosaltres no volem de cap de les 
maneres. Volem que sobre aquest tema se’n parli. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 

 

TRAÇAT RONDA SUD: Reitero el que he comentat en aquest moment, el nostre 
objectiu és única i exclusivament donar compliment a una prescripció del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. Sobre les bases que hem plantejat, escolti’m 
parlarem d’allò que vostès vulguin i òbviament és el que nosaltres volem també, 
intentar aproximar posicions i arribar a un acord. Si això és possible, doncs magnífic. 
Si no és possible, doncs escolti, què hi farem? Nosaltres farem l’esforç perquè sigui 
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possible però amb aquestes limitacions. No ens sortirem de la traça que té el Tribunal 
damunt de la taula perquè entenem que això suposaria posar en perill l’expedient de 
Torre Negra i nosaltres entenem que per responsabilitat no ho podem fer. 
 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:  
 

COMPLIMENT ORDENANÇA SOROLLS I VIBRACIONS: Farem una pregunta en 
relació a l’Ordenança que recull sorolls i vibracions municipals i suposo que són 
coneixedors evidentment de la Directiva de la Unió Europea 2002/49, així com la Llei 
Estatal 37/2003, la Llei Catalana 16/2002, en referència a això que parlàvem de 
sorolls i vibracions. No pateixi, no entrarem a parlar de les bufadores, ens ho deixem 
pel mes de setembre i tampoc pel soroll de la recollida de contenidors i els voldríem 
demanar dues coses molt ràpides: la primera, que ens facilitin un llistat en el marc de 
la Comissió Informativa d’aquelles denúncies sobre aquestes situacions de sorolls en 
relació a les lleis que li anomeno i l’ordenança que anomeno anteriorment. Aleshores, 
un exemple per veure, que segurament seria fruit d’una Comissió Informativa, però un 
exemple per tal de si poden fer alguna cosa ateses les demandes de veïns, també per 
registre. Vostès saben que a la Casa Maristany existeix un restaurant de 17:00 a 
19:00, perdó de 15:00 a 17:00 de la tarda hi ha un camió frigorífic que molesta als 
veïns i que de ben segur que vulnera totes les lleis i les ordenances que els hi he dit. 
Si us plau avia’m si poden prendre en consideració aquest prec que els anomeno. 
 

DANYS CASES CASC ANTIC: L’altre és en referència als desperfectes que han 
tingut determinades cases del carrer Sabadell i carrer Major, que com aspecte positiu 
no hem de lamentar cap víctima i també una ràpida actuació dels mitjans de Bombers, 
Policia Local i Serveis Tècnics Municipals. En aquest sentit, els volíem fer el prec que 
tant al carrer Sabadell on hi ha alguna casa que es troba com a mínim des del punt de 
vista visual, en una situació que també pot ser complicada, els demanaríem si us plau, 
si és que no ho han fet, que possiblement ja ho hagin fet, que els hi facin una ullada 
perquè no torni a passar, així com a Can Quitèria -que a Can Quitèria no ho sabem 
perquè hi ha una lona però com que va passant el temps, potser és una incerta 
imaginació- i també a l’antiga seu del Club Muntanyenc. Totes aquestes situacions 
són complicades, són privats, tenen una casa, alguna d’elles si no m’equivoco, que 
està en una situació complicada com la del carrer Major, al principi, no sé si és carrer 
Major 1, és un bé que està al catàleg de patrimoni i les altres no hi són, ni les del 
carrer Sabadell ni la de la Casa Azqueta, ni la del número 17 del carrer Major. En 
qualsevol cas aquestes sembla que qüestions de dòmino que han anat caient en 
aquests dies els demanaria si aquest fet els hi ha fet replantejar l’actuació per via 
d’executiva en la consolidació de l’edifici per part de l’Ajuntament. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La Sra. Subirà el respondrà, entenc que era una 
prec però sí que vol comentar alguna cosa. 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 

SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 

 

DANYS CASES CASC ANTIC: Sí, dir que des del Departament de Qualitat Ambiental 
de l’Ajuntament, que és qui rep les queixes per temes de soroll, s’atenen totes les 
queixes, que quan es considera convenient o així ho demana el ciutadà es fa un 
estudi sonomètric del nivell de soroll i que en principi no hi ha cap inconvenient en 
passar-li o en comentar aquest tema en una Comissió Informativa, però que d’entrada 
no hem detectat o no recordo jo en aquests moments el tema que vostè comenta ni 
que hi hagi una situació especialment greu en aquest tema. 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): 
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DANYS CASES CASC ANTIC: Sr. Villaseñor, efectivament hem tingut dos incidents 
al respecte en molt poques setmanes i també sap que tenim oberts expedients de 
disciplina urbanística, concretament en el casc antic 16 expedients de cases en mal 
estat i 4 d’ells expedients de ruïna. Jo voldria recordar que l’obligació primera és del 
propietari, és a dir, al final si l’Ajuntament decideix actuar per via executiva sense cap 
tràmit previ estarà assumint, en primer lloc una responsabilitat que no li correspon i, 
en segon lloc, és que tindrem una despesa que potser no la podríem pagar. Per tant, 
entenc que nosaltres hem de fer una sèrie d’avisos previs abans d’entrar 
executivament en un edifici. Evidentment entenc que hi ha un seguit de tècnics 
municipals que valoren aquell edifici i per tant, si veuen algun perill imminent decreten 
una ordre imminent per tal que el propietari actuï de forma immediata, i de forma 
immediata vol dir l’endemà en 24 hores i si en 24 hores no ho ha fet efectivament 
s’activa la via executiva i per tant ho farà l’ajuntament que repercutirà aquest cost 
econòmic contra el propietari. El que sí ens hem replantejat és que avançarem el 
requeriment de la solidesa dels edificis que nosaltres pensàvem reclamar a partir de 
setembre, fer una sèrie de cartes adreçades a tots els propietaris i per tant ho 
avançarem per tal de que tots els propietaris estiguin avisats reiterant l’obligació que 
tenen de fer el manteniment dels seus edificis i el fet de reclamar-los que portin a 
l’Ajuntament certificat de la solidesa de les edificacions. Molts d’aquests edificis estan 
en el catàleg; l’edifici del carrer Sabadell, 45, no és catalogat en si però sí que està en 
un àmbit de protecció. El fet que estigui en un àmbit de protecció ens obliga o ens 
dóna dues possibilitats: una, enderrocar totalment l’edifici i refer-lo conservant la 
tipologia de l’edifici, les obertures, el tipus de façana per conservar la façana 
catalogada, aquestes façanes així de poble, de cases contínues, de filera contínua de 
cases; i l’altra possibilitat és restaurar el que tenim en aquest moment. Pel que fa a la 
casa del carrer Sabadell finalment s’ha pogut localitzar la propietat, demà al matí 
l’Ajuntament, els Serveis tècnics, es reuneixen amb la propietat, per tant, la 
intervenció serà aquesta mateixa setmana, el mateix que hi ha la instrucció de fer 
seguiment de tots aquests altres expedients que tenim oberts. Mirarem de tota 
manera Can Quitèria, mirarem el Club Muntanyenc, el suggeriment que ens fa vostè, i 
aquests altra casa del carrer Sabadell, si després ens pot concretar el número doncs 
també potser ja la tenim detectada. 
 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 

(RÈPLICA): 

 

DANYS CASES CASC ANTIC: Li agraeixo molt la resposta. Suposo que no ha passat 
en aquest municipi però en alguns altres ha passat en béns que estan protegits que 
es va allargant, es va allargant, es va allargant i sembla ser que amb un suposat 
interès per part del propietari per a que caigui i per tant, solament s’hagi de mantenir la 
façana. I part de la demanda en el criteri de béns catalogats anava per aquí. Ja sé 
que, pel que vostè ha dit, estan al cas. 
 

 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:  
 

OBRES REHABILITACIÓ CELLER COOPERATIU: És referent a la meva insistència 
sobre el Celler Cooperatiu. Jo sóc gota malaia i cada 15 o 20 dies o 25 dies truco a la 
nostra Diputada, Montserrat Colldeforns i m’informo del tema. Sé que últimament a 
finals de juliol, sembla que sortirà en el Butlletí Oficial el tema per fer la licitació 
corresponent. No sé si vostès saben alguna cosa més al respecte però crec que 
hauríem d’insistir moltíssim amb aquest tema, primera, perquè per justificacions de la 
crisi que no ens quedem sense el pressupost adequat per a poder restaurar el Celler 
Cooperatiu.  
 

 . TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT, 

SR. ESCURA (RESPOSTA): 
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OBRES REHABILITACIÓ CELLER COOPERATIU: Efectivament Sr. Roda, crec que 
pocs temes com aquest tenen un seguiment tan de prop i tan freqüent i pràcticament 
crec que no hi ha Informativa que no surti el tema i que no en parlem. És més, jo crec 
que és d’aquells temes que afortunadament hi ha hagut un consens transversal de 
tots els grups polítics i tots estem fent el que bonament podem i la darrera notícia, era 
aquesta, que la licitació era immediata i que estem tots pendents que pugui realment 
sortir a licitació el Celler Cooperatiu i que pugui arribat a executar-se dins dels 
Pressupostos Generals de l’Estat d’enguany. No li puc dir res més.  

 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 

 
Moltes gràcies. Els plens com el d’avui, el Ple just abans o l’últim Ple abans de marxar 
de vacances a vegades se’ls anomena aquells Plens escombra perquè anem 
preguntant tot allò que ha quedat pendent. Jo tinc una llista de 6 acords d’aquest Ple 
que han estat aprovats però que no en tenim resposta o no han tirat endavant. No es 
preocupin que no els detallaré, no ho faré, volem acabar, fa molta calor, però sí que 
aprofitaré el torn per demanar-los que descansin, que passin un molt bon estiu, que 
carreguin piles, perquè el setembre, evidentment, que continuarem darrera d’aquests 
6 temes i de molts més altres. Per tant, passin molt bon estiu. El Grup d’ERC els 
convida a això, a descansar, a carregar piles, a llegir, a passar-s’ho molt bé amb la 
família i els hi preguntaré a la tornada aquests 6 temes que no detallaré ara. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé, Sr. Ramon, li agraïm. Quan ha dit el Grup 
d’ERC els convida ..., pensava que anava a dir els convida de vacances. Queda clar, 
gràcies, i els destinataris de la seva al·lusió en aquests punts que queden per resoldre 
segur que n’han pres nota. 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR:  
 

ESTAT OBRES URBANITZACIÓ ZONA CERO LA SERRETA: El passat dijous, em 
sembla recordar o dimecres varem assistir al Consell de Districte de la Floresta i 
particularment em vaig quedar sobtada d’una qüestió que va plantejar un veí de La 
Serreta, que el que vulgarment diuen la zona cero de La Serreta, que aquestes 
persones han pagat les contribucions especials totalment i a uns se’ls ha girat el 
cinquè rebut, i resulta que com l’empresa va fer suspensió de pagaments s’han 
quedat “compuestos y sin novio” amb tota l’obra empantanegada i sense els diners 
perquè ja els han abonat i de moment no es veu futur per a que comencin les obres i 
es puguin arribar a acabar tot allò que varen pagar per urbanitzar la seva zona. Era 
per saber per part de l’equip de govern quin tipus de mesures s’ha pres, si l’empresa 
que va fer fallida o suspensió de pagaments o els va deixar tirats, si la fermança que 
abonen en el moment de fer qualsevol obra pública va quedar dipositada en 
l’Ajuntament i per tant la mateixa se l’han quedat vostès per poder indemnitzar als 
propietaris perquè ja els hi han cobrat les contribucions especials, i bé, el que 
desitjaria és que l’abans possible pogués donar resposta a aquesta qüestió.  
 

ARRANJAMENT CARRER PERE PLANES A LA FLORESTA: Després per altra 
banda, també, referent a la Floresta, sabem ara que aquesta setmana tenim un 
pregoner i el pregoner és el Sr. Obach i parlant del Sr. Obach, el carrer Pere Planes 
de la Floresta sabem perfectament que en els grups de treball de Territori es va 
arribar a uns acords que va ser que amb els diners de lliure disposició s’anava a 
arreglar dues qüestions de la Floresta però va quedar un romanent de 160.000 euros 
o 180.000 euros i es va proposar d’intentar arreglar el famós carrer Pere Planes. El 
carrer Pere Planes és un eix important dins de la Floresta donat el cas que comunica, 
a part de que passa l’autobús, el barri de les Planes amb el barri de la Floresta i cap a 
dins. D’acord que el que es pretenia no era fer una obra d’urbanització, perquè per 
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això s’han de girar contribucions especials, però saben vostès perfectament 
l’empastifada que es va fer amb aquell invent de les resines, que ara no tan sols no 
genera igualment pols sinó que a més a més encara més donat el cas que ha quedat 
més liquat, això no dit ja per nosaltres sinó pels mateixos veïns que ho estan patint i el 
que demanaríem seria que miressin d’intentar fer algun tipus d’actuació com molt bé 
ja van indicar els veïns amb els seus diners de lliure disposició, ja que no sigui 
d’urbanització sinó una mesura perquè es pugui arreglar al respecte.  
 

ANUNCI CUGAT.CAT: Després el que m’agradaria saber en el mitjà de comunicació 
municipal, que és cugat.cat, des del dia 6 al dia 10 d’aquest mes hi ha hagut com 
portada principal, Manifestació “Nosaltres decidim. Som una nació 10 de juliol 
manifestació”, etc. Com que això era un anunci voldríem saber exactament quins 
diners ha ingressat l’Ajuntament de Sant Cugat per aquest concepte i no cal que ens 
ho contesti ara sinó que ens ho digui lo abans possible. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí, li respondrà la Sra. Conesa la primera qüestió. 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): 

 

ESTAT OBRES URBANITZACIÓ ZONA CERO LA SERRETA: Sra. Rodríguez, pel 
que fa a la zona cero de La Serreta, aquest any 2010 hi ha un pressupost per a fer 
front a la part que l’empresa va deixar inacabada. En aquest cas es tracta de la 
segona capa de rodadura, la retirada de pals, l’adecentament de tota aquesta zona. 
Està preparada la licitació d’aquesta part d’obra i sortirà molt aviat. No li puc dir ara si 
sortirà aquest mes de juliol o ja serà el mes de setembre, però sortirà aquesta licitació 
i per tant, entenc que aquesta tardor tindrem empresa que acabarà la zona cero de La 
Serreta. El fet del cobrament de les contribucions especials, bé la majoria 
d’ajuntaments abans de començar una obra d’urbanització cobren prèviament les 
contribucions especials i un cop han cobrat comencen l’obra. Nosaltres a Sant Cugat 
com una excepció sempre diem que no comencem a cobrar fins que l’obra no hagi 
començat. Per tant, l’obra sí que està començada, el que no està és acabada. Per 
tant, diguéssim que les quotes que s’han girat són absolutament normals i dins del 
procés de girar les quotes de tots els sectors de La Serreta. El que no tinc informació 
en aquest moment ni li puc dir és de quan era la fiança o tot això que ha preguntat que 
evidentment li facilitarem. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 

 

ARRANJAMENT CARRER PERE PLANES A LA FLORESTA: Quant a la segona 
qüestió Sra. Rodriguez, escolti el nostre compromís o la nostra proposta va ser la 
d’urbanitzar el Camí de Can Pagan i tota la plataforma de davant de l’escola de la 
Floresta i el carrer de la Quadra de Canals, que és un dels accessos de la Floresta, 
aquest va ser el nostre compromís, en cap cas ens varem comprometre a asfaltar el 
carrer Pere Planes, que és una reivindicació que coneixem per part d’una sèrie de 
veïns. La nostra política no és fer asfaltats provisionals i amb això potser discreparem 
amb vostè i amb alguns veïns però nosaltres quan fem la urbanització la volem fer ben 
feta. Una urbanització que sigui durable i no una actuació que duri un cert temps i que 
suposa una inversió considerable. Una inversió considerable en un carrer que té quasi 
bé 2000 metres de longitud i que hi ha menys de 50 cases. O sigui que imagini’s vostè 
la repercussió o el cost d’aquesta obra. Jo he sentit a dir que és un carrer que no ens 
hi hem ocupat, que està abandonat, la inversió que fa l’ajuntament en manteniment és 
importantíssima i sap vostè que fa uns anys varem posar el clavegueram en aquella 
zona, que no hi era, i es va gastar l’Ajuntament per 50 veïns, menys de 50 veïns, més 
d’1 milió d’euros, més d’1 milió d’euros exactament. Per tant, escolti aquest és el 
nostre plantejament i si ens convencessin podríem rectificar de la mateixa manera que 
sap vostè que la nostra proposta d’urbanització dins de la Floresta, el sector següent 
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que volíem emprendre era el Turó del Sol i ara per circumstàncies diverses, a través 
del diàleg, hem decidit que farem un dels dos sectors de La Muntanyesa i hem posat 
fil a l’agulla. La tercera qüestió li respondrà el Sr. Puigneró. 
 

 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ 

(RESPOSTA): 

 

ANUNCI CUGAT.CAT: Bé, no tinc present Sra. Rodríguez aquest anunci que vostè 
esmenta, però en tot cas ho mirarem. El que sí jo recordo veure va ser una editorial al 
respecte com moltes altres editorials que es fa a cugat.cat com a mitjà de 
comunicació, com tenen també altres mitjans de comunicació que tenen la seva 
pròpia editorial. Això sí que ho recordo. No recordo o no tinc present aquest ban que 
vostè esmenta. En tot cas ho mirarem i ja li respondrem. 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

(RÈPLICA): 

 

ANUNCI CUGAT.CAT: Disculpi, aquest ban que diu el Sr. Puigneró va sortir publicat 
del dia 6 fins el dia 10 de juliol i si vostè que és el regidor encarregat de cugat.cat, que 
és la ràdio municipal, no sap quins tipus d’anuncis es posen quan són que agafen tot 
el faldó de dalt, doncs crec que tindria que preocupar-se. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 

 

ANUNCI CUGAT.CAT: Sra. Rodríguez, dissenteixo amb vostè. Jo em preocuparia si 
el Sr. Puigneró controlés els anuncis que es posen a la ràdio municipal, però el Sr. 
Puigneró per sort ni controla la informació ni els anuncis que es posen a la ràdio 
municipal. Això li pertoca fer als professionals que allà hi treballen. Aquest és el nostre 
model, no compartim el seu model. 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

(RÈPLICA): 

 

ANUNCI CUGAT.CAT: Doncs sí, justament crec que aquest tipus de publicitat sí que 
s’ha de controlar perquè és un mitjà municipal, i és un mitjà de tots els santcugatencs, 
no només d’una part d’ells. 
 

 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
 

TRAMESA CARTES XARXA TELEFÒNICA SECTOR 11-13 DE MIRA-SOL: Bé jo 
vull fer un prec, no sé exactament com catalogar-lo perquè és molt antic. Jo en el torn 
de precs i preguntes del mes de març vaig preguntar i em va respondre la Sra. 
Conesa, com estava el tema del soterrament de les línies telefòniques dels sectors 11 
i 13 de Mira-sol corresponents a la urbanització del sector que es va fer, si no recordo 
malament, ja fa 5 anys. La Sra. Conesa, varem estar parlant, varem estar discutint i el 
dubte estava en si al veí el cablejat telefònic li entrava soterrat o per dalt, a través de 
com si diguéssim la “pipeta”, no sé com es diu, bé, la resposta de la Sra. Conesa va 
ser -i estic parlant del mes de març- que enviaria una carta a tots els veïns 
definitivament per a que escollissin si ho volien soterrat o ho volien a dalt, se’n recorda 
oi? Textualment avui he agafat l’acta del Ple i vostè va dir: “és una carta que envio jo 
com a Tinent d’Alcalde adreçada a cadascun dels veïns i on posem dos annexos que 
poden omplir, és a dir, o l’annex que omplen si ho volen aeri o l’annex si ho volen 
soterrat. També els advertim en aquella carta que si en el cas que passin 15 dies o 3 
setmanes, crec que són 15 dies concretament, i no ens han dit res, entenem que ho 
volen aeri i per tant, els posarem una perxa a l’entrada del seu habitatge, per tal de 
poder fer el canvi de xarxa i passar de la xarxa aèria a la xarxa soterrada. Per tant, en 
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aquest moment estem recollint totes les instàncies dels veïns i veïnes on ens diuen o 
entenem que ens han dir quin és el sistema que volen”. I així varem quedar. 
 
 Bé, alerta, en l’últim Consell de Districte de Mira-sol l’Associació del carrer 
sense asfaltar ens van fer aquesta mateixa pregunta i a mi em va estranyar molt. A la 
Festa Major de Mira-sol parlant amb uns quants veïns, entre cremat i cremat i castells, 
vaig fer la mateixa pregunta i em van dir que la situació estava tota igual. Bé, què faig 
jo? Aquest divendres passat, passejo pels carrers, vaig preguntant a veïns i 
concretament els primers 20 veïns que jo parlo cap d’ells té la solució solventada i cap 
d’ells han rebut la carta, cap d’ells. Lògicament quan els 20 primers que parlo cap 
d’ells, el 100%, no l’han rebut jo deixo de fer aquesta tasca. Jo li passaré avui aquesta 
nit, ara quan arribi a casa, la llista de tots els veïns amb noms, cognoms, són 20 
veïns, del carrer Toledo, Terol, Pontevedra, Salamanca i Passeig de Sevilla, que no 
tenen idea d’aquesta carta ni se’ls hi ha fet les obres. Aleshores, evidentment se’ls ha 
de donar una resposta. 
 
 Jo voldria saber com està aquesta situació i què hem de fer? Perquè li recordo 
que el mes de març vostè va dir que en 15 dies ja tindrien la pregunta feta, la resposta 
obtinguda i algun pla d’acció. 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): 

 

TRAMESA CARTES XARXA TELEFÒNICA SECTOR 11-13 DE MIRA-SOL: Sr. 
Massanés, deixi’m que ho miri perquè hem enviat aquestes cartes a alguns sectors. 
Podria ser que en el sector de Mira-sol no hagués sortit i en canvi sí que hagués sortit 
al sector de La Serreta. Tenim diversos sectors fent aquest procés. Per tant, deixi’m 
comprovar si és que a Mira-sol no s’ha enviat i jo pensava que sí que s’havia enviat i 
en canvi s’ha enviat a La Serreta. En tot cas comprovarem exactament on s’han enviat 
les cartes però sí que sóc conscient de que sí que hem anat fent tongades de cartes 
als veïns i veïnes però deixi’m comprovar què ha passat. No li puc respondre en 
aquest moment. 

 

 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA 

(RÈPLICA): 

 

TRAMESA CARTES XARXA TELEFÒNICA SECTOR 11-13 DE MIRA-SOL: Miri, jo 
quan vaig veure això vaig prometre als veïns que trauria la pregunta al Ple i no li diré 
exactament el que em van dir que digués, per respecte, però és clar, és que ja han 
passat 4 anys. Això representava entre un 8 i un 9% del cost del que van pagar. Fa 4 
anys, per tant, jo li prego que en 2 o 3 mesos això ho tingui solucionat, perquè tornem 
a repetir una història que vostè i jo coneixem molt antiga del sector 14-18. No estic 
parlant de La Serreta, estic parlant del sector 11-13 de Mira-sol, on els cables aeris ja 
van penjats, alguns d’ells es recolzen contra la mateixa barana de les cases, on s’està 
degradant els llocs encimentats on tenia que anar connectades les centraletes i a on 
algun veí ja s’està queixant que cada 3 per 4 ha de trucar a Telefònica perquè es 
queda sense línia i lògicament sense ADSL. Per tant, Sra. Conesa, repeteixo, no diré 
el que em van dir els veïns però més o menys és dir, deixin ja i fem-ho d’una vegada. 
Li prego que al proper Ple o a la Comissió Informativa ens digui en quin termini això 
ho volen solucionar. 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): 

 

TRAMESA CARTES XARXA TELEFÒNICA SECTOR 11-13 DE MIRA-SOL: No es 
preocupi que jo li miro, ara bé, siguem conscients que la solució no depèn de 
l’ajuntament, depèn de Telefònica. Per tant, tinguem-ho clar, perquè l’Ajuntament pot 
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enviar les cartes, es pot dir a tots els veïns, etc., però Telefònica ha d’aprovar el seu 
projecte i ha de procedir a fer tot el canvi. Per tant, siguem conscients d’això. 
 

 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA 

(RÈPLICA): 

 

TRAMESA CARTES XARXA TELEFÒNICA SECTOR 11-13 DE MIRA-SOL:  
Rapidíssim. Aleshores tenim un problema greu. Avia’m. Jo he parlat amb gent de 
Telefònica i concretament amb els responsables d’aquesta zona i se m’ha dit el 
següent: “Podem tenir un problema i és evident i és veritat el que diu vostè que fins 
que l’Ajuntament no els hi digui -que és el que es demanava en aquesta carta- per on 
posen el cable, això ho deien i és el seu compromís Sra. Conesa, nosaltres no 
enviarem la Brigada a fer-ho. El problema serà que el cost, ara de Telefònica, els hi 
costarà un 30 o un 40% més perquè el cost estava estipulat de fer-ho l’any 2004-2005. 
Aquest és el problema. El problema és de Telefònica, però Telefònica per anar-hi, 
vostè ho sap perfectament, ha de tenir la conformitat que tot està fet, i aquesta és la 
feina que jo li vaig demanar i que vostès es van comprometre mitjançant aquesta 
carta. Per lo tant, cadascú té la seva responsabilitat i jo el que li demano és que això 
es posi en marxa ja. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 22,06 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


