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Srs. Assistents: 
 
Presidència: 
LL. RECODER I MIRALLES 
 
Tts. d'Alcalde: 
J. RECASENS I GUINOT 
M. CONESA I PAGÈS 
J. JOLY I LENA 
M. SUBIRÀ I ROCA 
C. PARAIRA I BESER 
C. FORTUNY I CAMARENA 
X. ESCURA I DALMAU 
 
Regidors: 
X. MARTORELL I VILLALOBOS 
J. PUIGNERÓ I FERRER  
J. ROMERO I TEJERO 
E. SALAT I LLORENTE 
S. PELLICER I LÓPEZ 
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 
F. VÁZQUEZ-DODERO I RODRIGUEZ 
R. GRANGÉ I FLORES 
A. RAMON I ALGUERÓ 
 
Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXES 
 
Interventor: 
F. CARULLA I GRATACÒS   

 Al Saló de Sessions de la 
nova Casa de la Vila de Sant 
Cugat del Vallès, essent les dinou 
hores i dos minuts del dia vint de 
setembre de dos mil deu, es 
reuneix en sessió ordinària el Ple 
municipal sota la Presidència de 
l'Il·lm. Sr. Alcalde, Lluís Recoder i 
Miralles, i amb l'assistència dels 
Regidors relacionats al marge, així 
com del Secretari General i de 
l’Interventor, havent estat 
excusades les absències de la 
regidora Sra. Rodríguez i del 
regidor Sr. Amador. 
 

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

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

- APROVAR per assentiment dels 21 membres electius presents l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 19 de juliol de 2010. 

 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
 2.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR EN CONTRA DE 
L’AVORTAMENT. 
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 (La present moció fou deixada damunt la taula). 
 
 3.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, AMB ESMENES DEL 
GRUP MUNICIPAL DE CiU i DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, PER TAL 
D’AVANÇAR EN LA MEMÒRIA HISTÒRICA I PREPARAR LA COMMEMORACIÓ 
DELS 75 ANYS DE L’INICI DE LA GUERRA CIVIL A NIVELL LOCAL. 
 
 L’article 54 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix en primer lloc 
l’obligació de la Generalitat i els altres poders públics de  “vetllar pel coneixement i el 
manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que 
testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques” i disposa 
que “amb aquesta finalitat han d’adoptar les iniciatives institucionals necessàries per 
al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit la persecució 
com a conseqüència de la defensa de la democràcia i l’autogovern de Catalunya”. 
 
 En el preàmbul de la Llei 13/2007 del Memorial Democràtic es diu: “la 
preservació de la memòria històrica d’un país és una expressió de la seva llibertat”. 
En aquesta frase hi ha condensat el sentit d’aquesta moció al Ple municipal que és el 
de recordar i difondre la lluita i l’esforç dels ciutadans i ciutadanes que van defensar la 
democràcia i van patir la dictadura. L’any 2011 serà el 75è aniversari de l’inici de la 
rebel·lió militar contra la legalitat republicana i de la Guerra Civil espanyola, una data 
que pensem caldrà commemorar a nivell local. 
 
 La democràcia d’avui i el nostre futur en llibertat es basa en aprendre i no 
oblidar la nostra història. La Llei 52/2007 de memòria històrica és un primer pas 
llargament reclamat i necessari per assentar sobre bases fermes la democràcia, tot i 
que en els actuals termes aprovats segueix sent insuficient. Només des de la 
memòria, la justícia i la reparació a tots nivells és possible la reconciliació, la 
concòrdia, la defensa pacífica de totes les idees i el respecte al pluralisme tenen tot el 
sentit. 
 
 El Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat ha expressat anteriorment en 
aquest mandat el seu posicionament favorable a la recuperació de la memòria 
històrica al municipi. Concretament, el mes de febrer de 2010 l’Ajuntament de Sant 
Cugat va aprovar una  moció per tal d’instar al govern espanyol a reparar la 
incautació de diners a persones i famílies republicanes per part del règim franquista. 
Aquesta moció és coherent amb l’anterior. 
 
 Per tot això el Ple municipal acorda: 
 
 Primer.- Nomenar en el si del Consell de Cultura una comissió per tal de 
preparar els treballs de commemoració dels 75 anys de l’inici de la Guerra Civil 
espanyola a nivell local. Aquesta comissió podrà comptar amb les aportacions de 
persones expertes o d’institucions de reconegut prestigi.  
 
 Segon.- Encarregar a l’esmentada comissió l’elaboració d’un pla de treball de 
commemoració dels 75 anys de l’inici de la Guerra Civil a Sant Cugat. Encarregar a la 
mateixa comissió un informe en el que es detallin actuacions i mesures que es 
podrien emprendre per tal d’avançar en la reparació de la memòria històrica al nostre 
municipi.  
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 Tercer.- Donar compte a la Comissió Informativa de Cultura dels resultats del 
treball de la Comissió així com d’una valoració pressupostària dels actes acordats 
que, seguint els criteris actuals d’austeritat, es miraran de cobrir amb el Pressupost 
ordinari deL 2011 de les diferents àrees implicades.  
 
 Quart.- Declarar, en correspondència amb els articles 2, 3 i 4 de la Llei 
52/2007, radicalment injustos qualsevol acord d’aquest ajuntament durant la Guerra 
Civil i la dictadura, en els que es sancioni per motius polítics, ideològics o religiosos a 
veïns del nostre municipi.  
 
 Cinquè.- En correspondència amb els mateixos articles de la citada Llei 
declarar també radicalment injustos qualsevol acord d’aquest ajuntament durant la 
Guerra Civil i la dictadura pels quals se sancioni a funcionaris públics de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès per motius polítics, ideològics o religiosos. 
 
 Sisè.- Demanar al Govern de Catalunya que es refermi en la voluntat 
d’aconseguir l’anul·lació de totes les sentències dels tribunals de la Dictadura per 
motius polítics i ideològics i la reparació de totes les víctimes. 
 
 Setè.- Trametre aquesta moció al President del Parlament de Catalunya, al 
Ministeri de Justícia, al Departament de Relacions Institucionals i Participació de la 
Generalitat de Catalunya i als mitjans de comunicació. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. GAUSA, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
He rebut comunicació de suport de tots els altres grups, i si a vostè li sembla bé 
procediria a llegir la moció. 
 
 (En aquests moments, essent les 19,06 hores, s’incorpora a la sessió la 
tinent d’alcalde Sra. Conesa). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: He entès que s’havien introduït algunes esmenes 
dins de la moció. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Sí, per part de Convergència i Unió i Esquerra Republicana. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per tant vostè llegirà el text a on hi ha acord. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Sí, amb les esmenes de Convergència i Unió i del grup municipal d’Esquerra 
Republicana. 
 
 (En aquests moments el regidor Sr. Gausa dóna lectura a l’anterior 
moció). 
 
 (En aquests moments, essent les 19,08 hores, s’incorpora a la sessió la 
tinent d’alcalde Sra. Subirà). 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
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 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: En primer lloc 
volíem saludar la iniciativa del Partit Socialista i també agrair-li la receptivitat que ha 
tingut amb les esmenes que li hem fet. Tot i així com que parlem a nivell local, pel 
grup d’ERC és molt, i molt, i molt important aquest tema perquè el nostre grup ens 
sentim molt hereus i molt en deute pels 34 alcaldes d’ERC i 123 regidors que van ser 
afusellats després de l’any 39. Les famílies d’aquests alcaldes i d’aquests regidors 
d’ERC i d’altres forces, però en aquest cas estic parlant en nom d’Esquerra 
Republicana, doncs els seus familiars i descendents no tenen pas que hi hagi hagut 
un rescabalament ni tenen pas una sensació de justícia, ja saben vostès que deia 
Raimon allò de que “a vegades la pau és una buida paraula per a no dir res”. Aquesta 
moció és voluntarista, nosaltres hi donem el ple suport però sí que diem que no ens 
podem quedar només amb això i sí que diem que la Llei de la memòria històrica és un 
primer pas encara molt i molt insuficient en que en aquest país hi torni la justícia. 
Aquesta mateixa moció esmenta una altra moció que es va aprovar en aquest Ple 
sobre el rescabalament de l’espoli patit per moltíssimes famílies d’aquest país, doncs 
es va aprovar per Ple i un cop en el Congrés de Diputats espanyol això torna a estar 
aturat una altra vegada, les famílies que se’ls hi va prendre diners continuen encara 
sense saber quan se’ls hi rescabalaran aquests diners, concretament són més de 
2.500 famílies que han presentat la denuncia i les respostes del Banc d’Espanya i del 
Ministeri d’Economia, tornen a ser com sempre el “vuelva usted mañana”, per tant sí 
que nosaltres volem fer molt d’esment amb això que els hi comentem, en que això no 
es pot quedar com un mer acte folclòric sinó que al darrera de tot això hi ha el 
rescabalament a les víctimes d’un magnicidi i d’un genocidi. Els hi recordo que la 
jurisprudència internacional proclama que els crims contra la humanitat no tenen 
prescripció, com així s’està demostrant amb les actuacions jurídiques que estan fent 
Argentina i d’altres països anul·lant les lleis d’amnistia. Aquest és el nostre 
posicionament que esperem que sigui pres també com una qüestió de justícia. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Amb la mateixa 
línia en la que anava el company d’ERC també agrair que el Partit Socialista hagi 
proposat aquesta moció i a més a més que aquesta moció segurament per l’absència 
del grup Popular pugui ser votada per unanimitat, en aquest sentit posar de relleu que 
en els últims anys al nostre país s’han fet moltes iniciatives locals per tal de recuperar 
la memòria d’aquelles persones que van lluitar per les llibertats del poble català, per 
la democràcia. Que Sant Cugat no és una illa al mig d’aquesta realitat i per tant jo 
crec que tenim un deute amb aquells que van lluitar perquè Sant Cugat i les 
institucions de Sant Cugat també fossin democràtiques, i en aquest sentit està molt 
bé que aprovem aquesta moció i que aprofitem el 75 aniversari del començament de 
la Guerra Civil per a fer aquesta feina. A Catalunya, a diferència del que s’ha fet a 
nivell de l’Estat espanyol, la llei del memorial democràtic ha anat més enllà que no 
pas la Llei de memòria històrica que es va arribar a on era possible arribar amb la 
situació política que tenim a nivell d’Estat, i penso que està bé que des dels municipis 
ajudem a que entre tots recuperem aquesta memòria. Només comentar que ara fa 
més de 5 anys en aquest Ple el grup que jo represento va presentar una moció per 
rebutjar un homenatge que s’havia fet al dictador el 3 de desembre de 1975, una 
moció que es va aprovar perquè hi havia un acord del Ple i es va rebutjar aquest 
acord de Ple, però amb aquesta mateixa moció es demanava també que es fes un 
cens de la simbologia franquista de tots els habitatges de Sant Cugat, 5 anys després 
aquest cens que era un compromís de l’Ajuntament votat per tots, aquest cens no 
s’ha fet i per tant segueixen havent -tot i que pocs, perquè n’hi havia pocs, no perquè 
s’hagin tret- símbols de la falange en alguns edificis de la nostra ciutat i ens agradaria 
que potser aprofitant que celebrem, o que recordem, perquè no podem celebrar l’inici 
de la Guerra Civil, sinó que recordem l’inici de la Guerra Civil doncs estaria bé que 
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entre les coses que fem es fes un cens de la simbologia franquista de la nostra ciutat i 
que fem allò que han fet altres localitats que ha estat canviar les plaques del 
Ministerio de la Vivienda amb el “yugo y las flechas” per l’escut de la Generalitat de 
Catalunya que es el que tocaria. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT, 
SR. ESCURA: Constatar només l’oportunitat i la necessitat d’una commemoració com 
aquesta. Recordar també que ara fa precisament 5 anys es va fer l’exposició d’Aurora 
commemorant el 75è aniversari de la República. També fer la consideració que es 
considera oportú involucrar al Consell de Cultura en la redacció dels possibles actes 
a desenvolupar per aquesta commemoració i traslladar-ho a la Informativa, a tots els 
grups polítics, i finalment agrair l’esmena acceptada per banda del grup que 
represento pel que fa senzillament a evitar una possible mala interpretació del tema 
pressupostari, és a dir, no donar a entendre que es crearia un pressupost extra, sinó 
que senzillament seguint els criteris actuals d’austeritat es miraria de cobrir aquest 
pressupost d’aquest programa de commemoració senzillament amb el pressupost 
ordinari del 2011 de les diferents àrees implicades. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:     22 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       1 (Sr. Vázquez-Dodero) 
 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS NÚM. 4 i 7 
 

 4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA DE SUPORT A LA VAGA 
GENERAL DEL 29 DE SETEMBRE I INSTANT AL GOVERN DE L’ESTAT A 
RETIRAR EN EL TRÀMIT PARLAMENTARI ELS TERMES ACTUALS DE LA 
REFORMA LABORAL. 
 
 7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE SUPORT A LA VAGA 
GENERAL DEL 29 DE SETEMBRE DE 2010. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Tot seguit tractarem conjuntament si els hi 
sembla els punts 4 i 7 de l’ordre del dia, els dos es refereixen a la vaga general del 29 
de setembre, concretament es tracta el punt 4t de la “Moció del grup d’ICV-EUiA de 
suport a la vaga general del 29 de setembre instant al Govern de l’Estat a retirar en el 
tràmit parlamentari els termes actuals de la reforma laboral” i el punt núm. 7 és la 
“Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de suport a la vaga general del 29 
de setembre del 2010”. S’ha presentat una moció del grup de Convergència i Unió 
alternativa a aquestes dues que defensarà el Sr. Puigneró. 
 
 - MOCIÓ ALTERNATIVA DE CiU A LA PRESENTADA PER ERC I ICV-EUiA 
RESPECTE A LA VAGA GENERAL DEL 29 DE SETEMBRE DE 2010. 
 
 ATÈS que l’actual crisi econòmica  ha comportat una situació social molt greu 
que es concreta en el tancament d’empreses i la destrucció massiva de llocs de 
treball, i en l’existència d’unes xifres d’atur mai assolides en el nostre país 
(concretament el 18%, el doble de la mitjana de la UE) amb una afectació molt 
especial en el col·lectiu de joves i en l’excessiva temporalitat (de cada 100 nous 
contractes laborals 93 són temporals). 
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 ATÈS que aquesta situació fa que el nostre país s’allunyi, econòmicament 
parlant, encara més de la resta de països de la UE, amb un risc de falta de 
competitivitat amb el nostre entorn, de manera que es fa més difícil la sortida de la 
crisi. 
 
 ATÈS que amb aquest panorama econòmic, social i laboral, els agents socials 
han convocat una vaga general pel proper dia 29 de setembre. 
 
 Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple Municipal 
els següents acords: 
 
 Primer.- RESPECTAR la convocatòria de vaga general prevista pel 29 de 
setembre en tant que exercici d’un dret reconegut constitucionalment. 
 
 Segon.- DENUNCIAR l’errònia actuació dels governs espanyol i català en 
aquesta crisi, doncs han mostrat la seva incapacitat per liderar-ne la gestió i per no 
haver  fomentat adequadament un procés de concertació social amb els 
representants d’empresaris i treballadors, fet que comporta un llast molt negatiu per la 
recuperació del país. 
 
 Tercer.- DEMANAR als agents socials un exercici responsable del dret de 
vaga, respectant i fent respectar els serveis mínims,  i exigir als governs espanyol i 
català que emprenguin les mesures adients per tal de treure el país de la crisi i iniciar 
la recuperació econòmica que ens permeti la creació de llocs de treball  i de qualitat 
com un element de benestar i cohesió social. 
 
 Quart.- TRASLLADAR aquests acords als sindicats i al Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS MOCIÓ ALTERNATIVA 
 
 . REGIDOR SR. PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: Com 
que és una moció alternativa que us hem fet arribar al llarg de la tarda el que faré és 
procedir a la seva lectura. 
 
 (En aquests moments el regidor Sr. Puigneró dóna lectura a l’anterior 
moció). 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: En primer lloc el 
que caldria preguntar és si aquest ajuntament ha d’aprovar el respectar un dret que 
està reconegut en aquesta Constitució que tant fervor els hi desperta, segons veurem 
més tard, aquest és el primer dubte que tinc. 
 
 Un altre dubte és la implicació de la mateixa Convergència i Unió com a 
coautor d’aquesta reforma laboral i per la que es farà aquesta vaga perquè segons 
diuen vostès denuncien l’errònia actuació dels governs espanyol i català en aquesta 
crisi i vostès amb la seva abstenció van facilitar -els hi recordo- la reforma laboral. Jo 
no sé si recordaran vostès aquest dissabte a TV3 van fer una pel·lícula que es diu 
“Un pla brillant”, en el qual el Michael Caine i la Demi Moore feien un pla per a fer un 
robatori a la major empresa distribuïdora del món de diamants sense que ningú se 
n’assabentés. Si vostès traslladen això al Sr. Zapatero i Sra. Fernández de la Vega, 
en el segon cas costa una mica més però es pot arribar a fer, veuran que aquí hi ha 
hagut un pla brillant realment per aixecar la camisa a milions i milions de treballadors 
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que en aquest país són pràcticament el 90%. Per què els hi dic això?, exposen una 
reforma laboral que bàsicament del que es tracta és de reduir drets laborals facilitant 
l’acomiadament i reduir el que anomenen costos salarials, despeses salarials, per tal 
de fer l’economia de l’Estat més competitiva. La mala sort és que fa aproximadament 
dues setmanes va sortir l’informe de competitivitat 2010-2011 publicat pel foro 
econòmic mundial en que es veu que el país més competitiu del món és Suïssa, 
seguit de Suècia, seguit d’Singapur, seguit del Estats Units, seguit d’Alemánia, Japó, 
Finlàndia, Holanda, Dinamarca i Canadà. Tot països on la mà d’obra és baratíssima 
com tothom sap. En mig de tot això a més coneixem que el salari brut espanyol que 
és 21.500 € a l’any és un 20% inferior a la mitjana de la Unió Europea. Els majors 
salaris de la Unió Europea els tenen Holanda i Alemània, ambdós països es troben 
entre els més competitius de la Unió Europea, no solament els sous de l’Estat 
espanyol són un 20% inferiors a la mitjana europea sinó que dins de l’escala salarial 
de l’estructura salarial del mercat laboral, a sobre, està absolutament desequilibrat, és 
a dir, les dones, pràcticament més del 50% del mercat laboral, guanyen de mitjana un 
34,4% menys que els homes, no solament això sinó que a més dins de cada 
estament hi ha unes desigualtats laborals absolutament increïbles, resulta que el 27% 
dels treballadors estan per sota el salari mínim interprofessional, resulta que l’1% dels 
treballadors cobra 10 vegades més del salari mínim interprofessional, i resulta que la 
bretxa salarial entre directius i empleats va augmentar entre 1995 i 2006 un 45%, no 
sols això sinó que les remuneracions dels principals càrrecs dels bancs espanyols 
que cotitzen l’IBEX 35 es van augmentar amb un 54%, després de tot això ens diuen 
que per sortir de la crisi cal rebaixar el sou un 5% als funcionaris, cal facilitar que una 
empresa que pugui preveure que té pèrdues pugui acomiadar a totes les persones 
que desitgi i, a sobre, ens diu que això servirà per tirar el país endavant. El país 
endavant el tira el consum, les empreses viuen de que la gent consumeixi, i si 
facilitem que la gent guanyi menys diners i si facilitem que la gent tingui por de perdre 
la feina, aquesta gent, a dits consumidors d’altres se’n diu treballadors, resulta que no 
consumiran, i això és un gat que es mossega la cua, aquesta és la gran burla 
d’aquesta reforma laboral i el gran engany a que s’està sotmetent a moltes famílies i 
moltes persones que no acaben de veure això i es creuen ingènuament que fent això 
es facilitarà a les empreses més inversió per tal de produir més; aquest país i el 
sistema on estem instal·lats funciona en base al consum i el que fan amb aquesta 
reforma laboral és únicament penalitzar la capacitat adquisitiva de totes les famílies i 
de tots els treballadors i això és el que fa funcionar el sistema, per això nosaltres, 
primer, estem absolutament en desacord amb l’esperit en que s’ha fet aquest moció 
alternativa, creiem que sincerament si vostès volen votar que no a la vaga doncs votin 
que no a la vaga i aquí s’ha acabat, sinó que a més mostrem el nostre refermament 
en convidar a la gent que el dia 29 faci vaga perquè és una vaga absolutament justa 
per salvaguardar els interessos i els drets de tots els treballadors. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Avui és 
d’aquells dies que no s’entén molt bé per què es presenta una moció alternativa quan 
el més fàcil és votar en contra d’una moció de suport a la vaga i no presentar una 
moció alternativa en la que evidentment es demana respectar una vaga general 
reconeguda constitucionalment, només faltaria!, i a més es denuncia per exemple 
l’actuació dels Governs espanyol i català. Jo vull recordar que tot el que ha fet el 
Govern espanyol, totes les retallades socials que hem patit i que posen en perill 
l’estat del benestar tal com el coneixíem fins ara, jo sempre ho dic, un estat del 
benestar que queden molts passos per endavant per millorar i molts passos per 
arribar a un estat del benestar digne, totes aquestes retallades s’han fet amb la 
complicitat de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, per això que a mi moltes 
vegades em fa molta gràcia que es digui que “el Govern Zapatero, el Govern de 
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Madrid, el Govern del PSOE no té idees”, però vostès quan cal donen el vot, donen 
l’abstenció o el que calgui per tirar mesures que retallen drets socials i laborals per la 
ciutadania de l’Estat espanyol. No només amb aquesta reforma laboral -ja ha explicat 
algunes coses el company Grangé-, no només estem patint l’atac a l’estat del 
benestar sinó que anem pel camí erroni, estem perpetuant un sistema productiu que 
no té futur a l’Estat, que el que s’ha de fer, el que s’ha d’apostar és pel canvi de 
model productiu, s’ha de canviar el model productiu, estem desenfocant el tema, 
estem canviant el focus, el focus és canviar el model productiu, hi ha la indústria, la 
mà d’obra barata no té futur en aquest país i això és el que s’està intentant perpetuar 
amb aquesta reforma laboral. Amb aquesta reforma laboral estem situant la 
responsabilitat de l’atur en els treballadors i treballadores, no estem dient que els 
serveis d’ocupació no funcionin bé, estem dient que els treballadors i treballadores no 
treballen o no es formen perquè no volen, estem situant el focus en que els 
treballadors i treballadores no es volen formar i renuncien a cursos de formació, això 
és el que estem fent amb aquesta reforma laboral, i no estem dient que funcionen els 
sistemes d’ocupació, estem facilitant que l’empresari si un dia s’aixeca i diu “el mes 
que ve tindré pèrdues” pugui acomiadar els seus treballadors i treballadores amb 20 
dies per any treballat, i estem facilitant la precarització amb contractes temporals 
perpetus, això és el que estem fent i no entraré amb el tema universitari 
d’investigadors ni de becaris, la generació més formada d’aquest país l’estem 
precaritzant més que mai, estem davant del jovent més format i més precari que es 
recorda en aquest àmbit. 
 
 És per això que lamentem aquesta moció alternativa, lamentem que 
Convergència i Unió hagi donat suport activa o passivament a aquesta reforma i 
volem posar de manifest que el Govern català ha treballat i treballa per superar la 
crisi, ha treballat en el sentit de que ha arribat a acords, ha fet concertació social, ha 
fet el Pacte estratègic d’internacionalització de l’economia que és fins on podia arribar 
aquest Govern, ha fet el Pacte nacional de l’educació, ha fet molts pactes nacionals; 
que hi hagi forces polítiques que no s’hagin volgut sumar, això ja és dins de la 
responsabilitat de cadascú, però molts actors i moltes forces socials s’hi han volgut 
sumar; el Govern de Catalunya ha intentat liderar i treballar per l’equilibri, i el 29 de 
setembre nosaltres anirem a la vaga, cadascú que faci el que cregui convenient amb 
la seva consciència. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Un dia 
els hi vaig fer una petita metàfora sobre què vol dir governar, algunes vegades vol dir 
tirar endavant polítiques que un defensa amb convicció i alegria i altres, com aquesta, 
és tirar endavant polítiques que es defensen simplement amb convicció, sense 
alegria, com és lògic. Qualsevol reforma del mercat laboral per un partit d’esquerres 
representa un cert conflicte d’interessos que queda apaivagat amb el sentit de 
governar, no se li escapa a ningú que estem en un moment complicadíssim de crisi 
econòmica i que els diferents governs, el Govern de la Generalitat i el Govern de 
l’Estat, han posat sobre la taula una sèrie de mesures, per exemple en aspectes de 
formació on molts joves estan realitzant en aquests moments cursos de formació que 
en un futur -esperem que immediat- els hi permetin trobar una feina quan el tema 
laboral es comenci a centrar, vostès saben, serà molt poquet, però hi ha moltíssimes 
persones que han exhaurit la seva prestació d’atur, que cobren un petit percentatge 
de diners, uns petits diners que els hi permet com a mínim pagar el lloguer, tot això, 
tots aquests diners, el manteniment de l’estat del benestar surt d’algun lloc, surt dels 
pressupostos estatals, de la Generalitat i també dels municipis perquè també en fem 
de diferents cursos. Jo tenia prevista una intervenció per l’altra moció, jo crec que 
aquesta és una altra però en tot cas l’adaptarem, i com els hi deia defensar una 
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reforma amb convicció sense alegria perquè no agrada a ningú, entenc, els sindicats 
estan per alguna cosa, entre elles defensar allò que creuen convenient i per tant 
respecte absolut per l’opció dels sindicats, com és lògic, amb els quals compartim jo 
crec que bona sintonia en alguns casos. Estem al mig, entre reformes que alguns 
voldrien que fossin molt més fortes en el mercat laboral, segurament alguns 
companys de Consistori, i segurament per les declaracions de vostès a nosaltres ens 
toca liderar una acció de govern que no és grata en alguns casos. 
 
 De la moció presentada per Convergència i Unió que diu: respectar la 
convocatòria de vaga general prevista pel 29 de setembre, faltaria més!, en tot cas 
estaríem vulnerant un dret constitucional, lògic, i cadascú ha de fer els seus papers i 
els sindicats també. Aquest punt s’enllaça amb el de cobrir els serveis mínims que 
també és un tema regulat per llei i evidentment s’han de cobrir i vetllar perquè es 
cobreixin per part dels responsables de seguretat si fos el cas, o simplement pels 
acords de les empreses als sindicats. A vegades sembla que els sindicats sempre 
trenquen els serveis mínims però acostuma a no ser així, al que no podem donar 
suport de la seva moció és: “denunciar l’errònia actuació del Govern espanyol i català 
en aquesta crisi”, definir una situació amb una frase és bastant complicat i aquí també 
diem que fomentar adequadament un procés de concertació social, home! 
concertació social no vol dir fer concerts, és negociar amb els diferents representants 
empresarials, així com dels sindicats i com del govern, i això s’ha fet el que passa és 
que com vostès saben segurament les opcions de la patronal o empresarial era 
absolutament diferent de la que existia amb els sindicats, i algú -que per això està el 
Govern- ha de prendre les decisions, equivocadament o no, ja ho veurem d’aquí a 
uns anys però algú ha de prendre les decisions, el que no podíem fer -entenc- és 
estar com estàvem. A alguns els hi sembla un reforma laboral absolutament light, 
segurament a Convergència i Unió, i al PNV i a altres com als sindicats els hi sembla 
un atac als drets dels treballadors, alguns estem al mig perquè ens han triat o els han 
triat -a la gent que està representant el Govern espanyol i català- per governar i per 
això estan. 
 
 . REGIDOR SR. PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: Per 
respondre als companys d’Esquerra Republicana i Iniciativa, vostès van donar suport 
als pressupostos del Sr. Zapatero durant diversos anys, que són els anys que 
després ens ha vingut el que ens ha vingut, o sigui que les seves decisions 
corresponsables amb el Sr. Zapatero, o les seves no decisions, ens han portat a la 
crisi que avui tenim. El que vam fer nosaltres ara fa uns mesos abstenint-nos a la 
reforma laboral va ser un acte de responsabilitat perquè aquesta reforma laboral 
venia instada per Europa i per altres mandataris importants del món, perquè el Sr. 
Zapatero no en tenia masses ganes de fer-la, i per tant nosaltres com a 
responsabilitat perquè el procés en el qual està immisquit l’Estat espanyol no 
empitjori, no tinguem encara més crisis, per això ens vam abstenir i per això ha pogut 
tirar endavant aquesta reforma laboral, que evidentment no és la de Convergència i 
Unió. 
 
 En tot cas també dir que nosaltres respectem el dret a vaga dels treballadors, 
així ho manifestem amb la moció, però també defensem el dret d’aquells treballadors 
que vulguin anar a treballar, i per tant també creiem important recalcar que això no ho 
fan vostès amb les seves mocions que s’ha de garantir i s’ha de fer respectar els 
serveis mínims durant una vaga general. 
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 La nostra proposta de reforma laboral segurament hauria estat una altra però 
aquesta és la que va plantejar el Govern de l’Estat i respecte a la qual ens vam 
abstenir per responsabilitat amb tots els treballadors i treballadores del nostre país. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Realment els jocs 
de mans que s’han de fer per justificar allò injustificable. Vostès poden tenir la posició 
ideològica, lògicament, que vulguin i és molt legítima, però si us plau no es burli dels 
treballadors d’aquí que van fer això per responsabilitat amb els treballadors, sobretot 
després quan vostè parli amb els treballadors de l’ajuntament digui’ls-hi que això ho 
va fer per a ells i per responsabilitat. La sortida d’aquesta crisi i de qualsevol altra crisi 
hi ha molta gent responsable que així ho ha delimitat, se’n sortirà amb més recaptació 
sobre el capital i amb la lluita pel frau fiscal, i tant una com l’altra vostès hi estan en 
contra. Vostès d’alguna manera volen que el Sr. Millet no hagi de pagar res quan 
cedeixi els béns que li pugin quedar amb els seus hereus, això és el que volen 
vostès. Vostès no han tractat les SICAV, i el mateix li dic al Partit Socialista, el 
problema no és la reforma laboral en sí, el problema és que tan sols s’han aplicat 
aquestes mesures contra qui no es pot defensar. S’ha anat pels febles i no s’ha dit 
res als poderosos -com sempre-, no s’ha dit res a la banca, no s’ha dit res al Sr. 
Botín; el Sr. Díaz Ferrán sortirà incolume d’aquesta crisi i ha fet fora a milers de 
famílies que s’han quedat al carrer per culpa d’aquest senyor i a aquest senyor a 
sobre se li riuen totes les gràcies i no s’ha legislat res contra aquest senyor ni a cap 
dels que són com ell; és un tema de justícia que si uns han de pagar els altres paguin 
i tothom pagui segons les seves possibilitats, per tant si us plau com a mínim no ho 
justifiquin en termes de justícia sinó en termes d’interès electoral. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Subscric 
la intervenció del Sr. Grangé però voldria afegir unes quantes coses més de la crisi. 
Vostè ha dit abans que nosaltres hem donat suport als pressupostos del Sr. Zapatero; 
nosaltres el que no hem fet és donar suport a una política fiscal que no és gens 
progressiva, una política fiscal que com ha dit el Sr. Grangé no penalitza a les grans 
fortunes ni penalitza a la gent que més guanya, això per una banda, nosaltres això no 
ho hem fet. Per altra banda, vostès tampoc van dir res quan vam deixar, com a 
Ministeri d’Economia vam donar molts diners als bancs per salvar el sistema 
econòmic, quin retorn hem tingut d’aquests diners?, quin retorn?, cap. I en 
contraposició ara tindrem que el proper és el sistema de pensions, atacar el sistema 
de pensions, anem una darrera l’altra, els bancs sí, els treballadors i els pensionistes 
no, i tot això Sr. Puigneró ho fan amb la seva complicitat, i són polítiques 
econòmiques que venen d’Alemanya, que són exemples de responsabilitat política, 
etc., etc., però escolti la política que ve d’Alemanya o d’Europa no és asèptica, és una 
política econòmica determinada, és una política econòmica determinada per les 
forces lliberals, hi ha més alternatives, no hem de fer retallades només de la despesa, 
haurem d’incrementar els ingressos i els ingressos ara només queda incrementar per 
les grans fortunes i pels qui més tenen, això per una banda. I després vull demanar-li 
amb tota l’estima del món una cosa al Sr. Villaseñor, deixin de pactar, quan es tracta 
de política econòmica digui-li als seus companys de l’altre partit del PSOE que el que 
han de fer és pactar amb l’esquerra no amb la dreta, perquè les polítiques socials 
està molt bé que es facin amb l’esquerra però les polítiques econòmiques també 
s’han de fer amb l’esquerra i molt sovint les fan amb la dreta. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Ara 
quan vagi cap a casa a veure si trobo a algú del PSOE i ja li comentaré el seu 
designi. En qualsevol cas jo crec que les situacions han quedat molt clares, jo crec 
que també cal demanar responsabilitat al grup d’Iniciativa per Catalunya en tirar 
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endavant pressupostos de l’any vinent atès que la continuïtat de pressupostos de 
l’any que ve de l’Estat afavorirà l’acompliment d’aquella part de l’Estatut que encara 
perviu i podrem solucionar temes de dependència entre d’altres coses. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Passem a la votació, m’ha semblat deduir de les 
intervencions que han fet que voldrien votar separadament la moció alternativa, els 
punts diferents, és així Sr. Villaseñor? 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: No, no 
és així.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No?, doncs d’acord, llavors votem el text 
conjuntament de la moció alternativa del grup de Convergència i Unió. 
 

TORN DE VOTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA CiU 
 

Vots a favor:     14 (CiU i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   9 (PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Abstencions:       0 
 
 5.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA AMB ESMENES DE CiU I 
ERC CONTRA L’ACTUACIÓ DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA EN ELS 
PROCESSOS D’ESTRANGERIA. 
 
 En els darrers mesos s’ha vist un increment significatiu de les operacions 
d’estrangeria adreçades a identificar i aplicar els protocols d’expulsió a persones que 
es troben en situació d’irregularitat administrativa. 
 
 Aquests dispositius, ordenats pel Ministeri de l’Interior i executats pel Cuerpo 
Nacional de Policía es desenvolupen en llocs d’afluència obligada de persones 
immigrades. Indrets com estacions de tren i metro, locutoris i discoteques són els més 
habituals. 
 
 Per portar a terme aquests operatius d’estrangeria el Cuerpo Nacional de 
Policía requereix la presència de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra que actuen 
en coordinació operativa. El Cuerpo Nacional de Policía actua de paisà tot i que 
identificada i s’encarrega d’abordar a les persones requerides per la seva 
identificació. 
 
 La identificació en la majoria dels casos es fa per criteri ètnic, és a  dir, 
s’identifica a persones que no tinguin un fenotip europeu. En aquest sentit si bé el 
Tribunal Constitucional ha fallat que “la policia pot utilitzar aquest criteri com a 
mecanisme idoni pel control de fluxos migratoris” en la pràctica ha promogut accions 
discriminatòries por l’acció de relacionar trets ètnics amb il·legalitat administrativa. 
 
 Aquest procediment, afegit al desplegament policial que suposa tres cossos de 
seguretat implicats en la mateixa operació, contribueix a generar alarma social, 
provoca en l’imaginari col·lectiu la vinculació entre immigració i delinqüència degut a 
que els vianants només obtenen la informació visual d’un desplegament policial 
adreçat a un grup de població concret i convida a suposar que la motivació és 
delictiva i no administrativa. En segon lloc reforça la idea de diferència d’un grup 
social i amb això incentiva la discriminació social. En aquest mateix sentit una 
sentència del Tribuna Suprem afirma “l’escorcoll i identificació ha de realitzar-se amb 
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racional cautela i també racional esperit investigador, el que comporta la necessitat 
d’actuar per simple sospita, sempre que aquestes no siguin il·lògiques, irracionals o 
arbitràries”. 
 
 Els escorcolls derivats de l’aplicació del protocol d’expulsió a persones que es 
troben en situació d’irregularitat administrativa legitimen una discriminació social i una 
diferència entre ciutadania autòctona i estrangera i, al mateix temps, ocasionen un 
rebuig i por generalitzada entre la població migrada que veuen en la policia més un 
cos que els persegueix de forma permanent i no pas un cos que s’encarrega de la 
seva protecció. 
  
 En conseqüència considerem : 
 
• Que els dispositius, tal i com estan plantejats en aquest moment, adreçats a 

identificar persones en situació d’irregularitat administrativa violen flagrantment 
l’honra de las persones identificades, la seva dignitat i la de les seves famílies. 

 
• Que el desplegament al voltant dels dispositius és desproporcionat i redunda en 

una utilització innecessària de la Policia de Catalunya impedint destinar-los a 
tasques més prioritàries de seguretat ciutadana i control del trànsit. 

 
• Que els controls policials no estan sent efectius pel control de fluxos migratoris i sí 

estan generant un efecte dissuasori i una situació de clandestinitat que reverteix en 
la convivència local. 

 
 El Ple de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès acorda: 
 
 1r.- DEMANAR que el Ministeri d’Interior, mitjançant la Delegació del Govern a 
Catalunya, replantegi els procediments d’actuació del  Cuerpo Nacional de Policía 
en els processos d’estrangeria garantint el dret a la intimitat, honor i dignitat de las 
persones identificades. 
 
 2n.- DEMANAR que s’elimini dels protocols el criteri d’identificació per fenotip 
ètnic. 
 
 3r.- DEMANAR que el Ministeri d’Interior iniciï una campanya ciutadana amb la 
finalitat de rescabalar la dignitat col·lectiva de les persones migrades i reconstruir la 
idea d’inferioritat d’aquest col·lectiu en relació al conjunt de la societat. 
 
 4t.- INFORMAR de l’aprovació d’aquesta moció al Departament d’Interior i 
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya per tal que en la 
propera Junta de Seguretat de Catalunya proposi el debat d’aquests operatius. 
 
 5è.- INFORMAR de l’aprovació d’aquesta moció al Departament d’Acció Social 
i Ciutadania i a la Secretaria d’Immigració, als Grups Parlamentaris a les Corts 
Generals i al Parlament de Catalunya i, a la Taula d’Immigració de la nostra ciutat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Hem acceptat 
esmenes de Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana, la d’Esquerra 
Republicana era més nominal pel que feia al nom del Cuerpo Nacional de Policía, i 
les de Convergència i Unió anaven dirigides a la implicació del Govern de la 
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Generalitat i concretament del Departament d’Interior en la solució en aquesta 
situació que nosaltres estem denunciant amb aquesta moció. Bàsicament el que 
estem dient i a ningú se li escapa és que a banda de que els grups que estem aquí 
representats davant la Llei d’Estrangeria tenim posicionaments diferents, el grup que 
jo represento no va votar a favor de la Llei d’Estrangeria, creiem que no és la via per 
resoldre les problemàtiques que poden haver al nostre país i que tenen a veure amb 
la cohesió social i amb la falta de treball i problemàtiques econòmiques, però malgrat 
que no estem d’acord amb la Llei d’Estrangeria el que sí que no estem d’acord és 
amb una part d’aplicació d’aquesta Llei d’Estrangeria i és aquella part que molts de 
nosaltres hem pogut veure en llocs a on hi ha molta presència de ciutadans i 
ciutadanes estrangers com per exemple l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat, 
unes actuacions, uns dispositius policials que encapçala el Cuerpo Nacional de 
Policía que és qui té les competències exclusives en matèria d’estrangeria, on a més 
a més hi fa participar a la Policia de Catalunya, tant els Mossos d’Esquadra com la 
Policia Local per temes de seguretat ciutadana i en matèries de trànsit i que són uns 
dispositius policials que es basen única i exclusivament amb els trets ètnics de la gent 
que surt de l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat, no només passa això aquí, 
passa als metros, passa davant dels locutoris, passa davant de sales de festa, de 
discoteques, no només de Sant Cugat sinó de tota l’àrea metropolitana. Creiem que 
aquestes actuacions el que fan és comportar una visió per part de la ciutadania de 
que immigració és igual a inseguretat, a falta de seguretat ciutadana i a més a més 
comporta que moltes d’aquestes persones estrangeres amb uns trets ètnics 
característics estiguin vivint, entre cometes, en una clandestinitat clara i jo mateix he 
estat testimoni que a la sortida de l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat quan hi 
ha el dispositiu del Cuerpo Nacional de Policía hi ha gent que quan els veu des de 
dintre de l’estació marxen corrent per sota dels túnels i surten per l’altra porta, a més 
a ningú se li escapa quan una persona estrangera però de color blanc surt no té cap 
risc, quan una persona -estrangera o no- amb uns trets que no són blancs té el risc 
que l’aturin, que li demanin la identificació, que li demanin la documentació, sense 
haver fet res, per tant jo crec que és absolutament amb una falta de discrecionalitat 
important i jo crec que atempta clarament contra els drets de les persones i en tot cas 
l’aplicació de la Llei d’Estrangeria s’ha de fer per altres vies que estiguin relacionades 
amb el fet d’haver comès un delicte i a partir d’aquí que es continuï l’acció que té a 
veure amb la documentació de les persones estrangeres però el que no creiem que 
sigui oportú és fer aquests dispositius que jo crec que comporten una sensació, tant 
per la gent estrangera com per la gent del país, que jo crec que no pertoca a una 
societat democràtica i avançada com la societat catalana. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Esquerra 
Republicana de Catalunya votarà a favor d’aquesta moció. Votarem a favor perquè 
considerem denigrants i discriminatoris els escorcolls que practica la Policia 
espanyola a la Plaça Lluís Millet, practicant identificacions sota criteris ètnics i amb 
una posada en escena intimidadora i arrogant. Votarem a favor perquè el repte de la 
immigració no el podem afrontar des de la desconfiança i la criminalització. Com 
creuen que es pot sentir una persona que fa anys que viu i treballa a Catalunya, o fins 
i tot que ha nascut aquí, i que és aturada per la Policia, per les seves faccions o el 
seu color de pell? El muntatge policial que gairebé tothom ha pogut presenciar a 
l’estació de Ferrocarrils no és acceptable i no s’ha de repetir. Votarem a favor perquè 
creiem que la cohesió social d’aquest país i de la nostra ciutat passa per parlar de tu 
a tu amb els nouvinguts, amb polítiques d’acollida i amb un sistema universal de drets 
i deures. Des d’Esquerra Republicana de Catalunya discrepem del xou que munta de 
tant en quant la Policia espanyola a la nostra ciutat i apostem per l’esperit del Pacte 
Nacional per la Immigració i de la Llei d’Acollida, dotar d’eines i de formació al 
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nouvingut per integrar-lo i promocionar-lo socialment, en igualtat d’oportunitats i amb 
el català com a llengua comuna d’acollida. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres compartim, com és lògic, i com hem parlat amb Iniciativa, l’essència i la 
forma de la seva moció, igual que he parlat amb grups del nostre partit i amb 
l’ambaixada llatina per exemple sobre aquesta situació i creiem que no és una 
situació agradable i que caldria resoldre. Evidentment el neguit, la situació complicada 
i que evidentment sempre són els més febles els que tenen les complicacions més 
grans. La immigració, la lluita contra les xarxes que porten persones immigrades i 
quan estan en el nostre territori se n’aprofiten haurien de ser encara més la pedra 
filosofal de l’atac a aquesta situació de desigualtat. En qualsevol cas nosaltres no 
donarem suport a la seva moció per un simple motiu, vostès estan carregant sota el 
funcionaris, sobre la policia, la càrrega de la prova i el que entenem és que 
segurament caldria fer una moció i per tant els encomanem a fer-ho allà a on toqui, 
una moció que reformi per exemple la Llei orgànica 2/1986, de Forces i Cossos de 
Seguretat de l’Estat, o alguna que creguin convenient. Traslladem-ho per exemple als 
funcionaris de l’OAC o a la mateixa Policia Local, són responsables de determinades 
situacions o són aquells que han legislat els responsables?, nosaltres entenem que 
són aquells que han legislat aquesta situació i aquesta responsabilitat. 
 
 Partint de la comunió d’interessos en tot plegat hi ha temes que crec que 
caldria matisar, el concepte de policia espanyola, és clar, això entenem que és un 
tema d’apreciació, en qualsevol cas la legislació el que diu és que la Policia 
espanyola és, si és que podem entendre el concepte, Cossos i Seguretat de Forces 
de l’Estat, Policia Local, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Mossos d’Esquadra o 
Ertzaintza també. A partir d’aquí poden haver-hi diferents apreciacions, vostès les han 
fet en la seva intervenció però aquesta és la que tenim. Vostès han tret Policia 
Nacional i han tret Cos Nacional de Policia, que és el que se suposa que diu la Llei 
orgànica. 
 
 Hi ha una de les coses que tampoc ha sortit en aquesta moció, possiblement 
seria motiu d’una altra moció, i seria com s’està criminalitzant als diferents. En 
aquests dies hem tingut una sèrie de visites de determinats responsables polítics 
europeus a una ciutat molt propera, Badalona, on aquells diferents s’estan identificant 
amb delinqüents i per tant hi ha situacions per part del Partit Popular, i no en parlaré 
perquè no hi ha la seva representant avui aquí, que és el que està ajudant a 
criminalitzar aquelles persones immigrades que no han vingut a Catalunya, Espanya, 
França o a on sigui per plaer i de vacances sinó que han vingut expulsats 
econòmicament del seu territori per guanyar-se la vida. Per tant una abstenció que 
ens hauria agradat que fos un vot positiu i per tant encomanar-los, si ho creuen 
convenient, a modificar la llei i en tot cas a que no recaigui la prova sobre les policies, 
les que siguin. 
 
 . REGIDOR SR. MARTORELL, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: En 
primer lloc agrair al Sr. Boix l’acceptació de les esmenes que li hem presentat, jo crec 
que el més important en aquestes actuacions és que es facin amb un esperit diferent i 
potser amb un aire diferent, jo crec que el més important en aquestes actuacions és 
que es facin amb un esperit diferent, i potser amb un aire diferent, com la Carta de 
Roterdam de la Unió Europea que ja recomana fer les actuacions policials d’una 
manera determinada, per no criminalitzar segments de la societat i per tant un cop dit 
això el fet de traslladar-lo a la Junta de Seguretat de Catalunya que és l’òrgan on hi 
ha els màxims responsables també de l’Administració de l’Estat per part de la 
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Seguretat, doncs crec que pot ser una manera de fer un èmfasi en que les directives 
polítiques que pels policies actuants puguin tenir un tarannà diferent, per tant jo 
voldria agrair-li la seva comprensió amb les esmenes presentades i crec que tot es 
pot fer de manera diferent. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Voldria agrair el 
suport d’Esquerra Republicana i de Convergència i Unió. En tot cas amb el portaveu 
del grup Socialista jo el convido a que presenti vostè les mocions per canviar les Lleis 
orgàniques de la policia perquè diguem que no seria un objectiu d’aquest grup 
canviar lleis sobre els cossos policials. El que està clar és que en aquest país o en 
aquest Estat, quan s’han fet lleis que eixamplen els drets de les persones s’han fet 
pactant amb l’esquerra; quan es fan lleis per retallar aquests drets vostès, el Partit 
Socialista Obrer Espanyol i el Partit Socialista de Catalunya perquè és clar sembla 
que sigui una franquícia el PSC del PSOE però és que al Congrés dels Diputats hi ha 
25 diputats que -que jo sàpiga- viuen a Catalunya, són nascuts a Catalunya, hi ha una 
diputada fins i tot de la nostra ciutat, per tant 25 diputats del PSC al Congrés dels 
Diputats avalen aquestes polítiques de la mateixa forma que les avalen moltes 
vegades o deixen fer el grup de Convergència i Unió, vostè feia relació a la visita que 
hi ha hagut aquests dies d’una eurodiputada del grup del President francès Sarkozy a 
Badalona però jo no he escoltat en cap moment que el President del Govern espanyol 
hagi contradit la política que fa Sarkozy a França d’expulsar a gent només per la seva 
raça, no perquè hagin fet alguna cosa sinó que perquè són gitano-rumanesos els 
retorna al seu país. I no he sentit pas, no al Sr. Zapatero sinó a cap president 
d’Europa, cosa que em preocupa d’una forma important però el President de l’Estat 
espanyol, que jo sàpiga del PSOE-PSC no ha contradit pas això, tot el contrari, si va 
contradir a algú va ser a la Comissària que es va passar potser una mica de frenada, 
a aquesta sí que la va contradir. 
 
 Per acabar, nosaltres no estem atacant als funcionaris, els acords són clars, el 
primer acord diu: “Demanar que el Ministeri d’Interior -que és qui executa les 
polítiques que tenen a veure amb la seguretat a l’Estat espanyol- replantegi els 
procediments d’actuació del Cuerpo Nacional de Policía en els processos 
d’estrangeria garantint el dret a la intimitat, honor i dignitat de les persones 
identificades” No estan d’acord amb aquest acord?, jo no hi veig cap problema, no 
estem dient pas que els agents de la Policia Nacional són dolents, nosaltres no estem 
dient res d’això, nosaltres estem dient que els operatius que fa el Cuerpo Nacional de 
Policía ens sembla que van en contra dels drets elementals de les persones i 
demanem al Ministeri de l’Interior que ho canviï, “Demanar que s’elimini dels protocols 
el criteri d’identificació per fenotip ètnic”, no estan d’acord amb això?, això no ho diu 
pas la Llei d’estrangeria, això en tot cas és una execució de la Llei d’estrangeria que li 
sembla al Sr. Rubalcaba que s’ha de fer d’aquesta manera determinada, segurament 
per a fer uns cupos de devolució que després al final aquests cupos ni es fan ni res, 
ben bé és un missatge a la població de dir: “Tranquilos que la seguridad ciudadana 
está controlada y a los inmigrantes los tenemos controlados, no os penséis que solo 
con el PP se arregla esto, nosotros también somos duros en este tema”, és això, 
perquè al final a la major part de la gent que detenen vostès, que els posen als 
centres d’internament d’estrangers, no els tornen al seu país perquè no es pot, és pur 
aparador electoral, però mentrestant aquesta gent ho està passant fatal, i vostès no 
estan d’acord amb aquests acords que els hi proposem?, no em parli de funcionaris, 
no em parli de Llei policial, home!, estem parlant de drets humans, per favor! 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Li 
recomanaria que llegís o escoltes la meva primera intervenció quan estigui l’acta feta i 
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per tant no m’hauria de tornar a repetir allò que ja he dit. Jo entenc que estem en els 
períodes que estem i que vostè és candidat a les eleccions i per tant toca el que toca, 
com l’atac clar al Partit dels Socialistes. No ens esveréssim perquè tampoc no és el 
moment, entre altres coses perquè jo no em presento, però toquen moltes coses. 
Amb la Llei d’estrangeria podem estar-hi d’acord amb moltes coses o no, algú la va 
aprovar aquesta Llei i algú la va aprovar amb el suport d’alguns partits, alguns partits 
van donar suport a la regularització d’immigrants, que per altre costat va ser criticada 
per molta i molta gent, què tindríem en aquests moments, milers i milers d’immigrants 
sense drets però ara els tenim; algú ho va fer, jo sé que vostè sap qui és aquest partit 
i segurament se’n recordarà. També li demanaria, no una rectificació, però quan diu 
“vostès ingressen en centres d’atenció ...”, home! els presents no ens dediquem a 
ingressar a cap persona sense papers en centres d’atenció, suposo que era una 
qüestió que parlant de policia l’ha lligat amb els regidors o amb els membres del Partit 
Socialista, entenc que no tocava. 
 
 Vostè coneix perfectament com funciona la seguretat ciutadana, suposo que 
per les seves vivències personals i també per la competència d’Iniciativa per 
Catalunya al front dels Mossos d’Esquadra, una competència que segons el nostre 
parer ha estat positiva, i per tant coneix el funcionament i a vegades els errors que es 
puguin donar en determinades situacions. La responsabilitat jo crec que no és 
d’aquell Mosso d’Esquadra en qüestió que està fent la seva feina reprimint una 
manifestació, que es pot equivocar o no, sinó que podria ser de determinats 
reglaments, per tant la culpa, o millor dit, la responsabilitat no esdevé del professional 
en qüestió sinó dels altres. Vostè també ha dit que el Partit Socialista no ha criticat al 
Sr. Sarkozy, vostè i jo tenim una Blackberry, miri les webs, posi el Google, posi Partit 
Socialista Europeu, no cal que diguem res més, què han dit de tot el que està passant 
amb les immigrants d’origen romanès?, què han dit?, home! jo crec que dir que el 
Partit dels Socialistes està a favor del que diu en Sarkozy crec que no té nom. 
 
 A partir d’aquí, com li hem dit en moltes ocasions, allò que ens uneix amb el 
seu grup és molt més que el que ens separa, fins i tot en eleccions. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Només per dir-li 
al Sr. Villaseñor que fuig d’estudi, si li ha sabut greu que digués “vostès internen als 
estrangers en els centres d’internament d’estrangers ...” doncs modulo l’afirmació en 
tot cas: “les polítiques que vostès propicien fan que alguns estrangers per manca de 
documentació vagin al centre d’internament d’estrangers”, suposo que ara ho he dit 
bé, suposo, perquè és clar també suposo que el Sr. Zapatero algunes vegades és 
portaveu del PSOE i altres vegades has d’anar a buscar portaveus a les webs del 
Partit Socialista Europeu, i ja anirem a les webs del Partit Socialista Europeu perquè 
em sembla que el màxim exponent de la visió del món i d’Europa i de Catalunya del 
Partit Socialista deu ser el Sr. Zapatero, que per això és el Secretari General del 
PSOE i és el President del Govern espanyol, dic jo, per això he parlat de les paraules 
del Sr. Zapatero i de la manca de crítica a les actuacions del Sr. Sarkozy. Jo no he dit 
que cap funcionari s’hagi passat, no ho he dit això, jo el que dic és que es fan uns 
operatius que estan absolutament pensats, no és que es passin els policies, estan 
allà al davant vestits de paisà demanant la documentació amb educació, jo no dic que 
es passin però tenen les ordres del Ministeri de l’Interior de fer aquests dispositius 
davant dels llocs on hi ha afluència d’estrangers i em sembla que és una manera 
d’operar que va en contra dels mínims que es poden esperar d’un Estat modern i 
avançat com l’Estat espanyol, no estic parlant de funcionaris, si vostè vol seguir 
parlant de funcionaris doncs parli però jo no parlo de funcionaris, parlo de les 
polítiques que fa el Govern espanyol que és diferent. 
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TORN DE VOTACIÓ 

 
Vots a favor:     19 (CiU, ICV-EUiA, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       4 (PSC) 
 
 6.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER DECLARAR SANT CUGAT 
“CIUTAT MORALMENT EXCLOSA DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA” I PER 
PROMOURE UN REFERÈNDUM D’AUTODETERMINACIÓ. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: S’ha presentat una moció alternativa per part del 
grup de Convergència i Unió que defensarà el Sr. Recasens. 
 
 - MOCIÓ ALTERNATIVA DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ A LA PRESENTADA 
PER ERC PER DECLARAR SANT CUGAT “CIUTAT MORALMENT EXCLOSA DE 
LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA”.
 
 Atès que el Tribunal Constitucional va dictar Sentència en relació amb l’Estatut 
de Catalunya. 
 
 Atès que aquesta Sentència suposa una retallada considerable a la columna 
vertebral i als principals eixos de l’Estatut i també una retallada al nostre horitzó 
nacional i d’autogovern. 
 
 Atès que no s’ha respectat la voluntat del poble de Catalunya expressada 
democràticament el 18 de juny de 2006, quan va votar de manera favorable al nou 
Estatut de Catalunya, mostrant així el seu suport. 
 
 Atesa la massiva participació del poble de Catalunya en la manifestació del 10 
de juliol a Barcelona, on també hi van participar molts santcugatencs i 
santcugatenques, reclamant respecte i reconeixement pel poble català i per la seva 
voluntat de ser reconegut com una nació. 
 
 En relació amb els antecedents exposats, s’adopten els següents: 
 

ACORDS 
 
 PRIMER.- Manifestar novament el rebuig de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès a la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya. 
 
 SEGON.- Declarar, una vegada més, que el dret a decidir és un exercici 
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les 
institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels 
ajuntaments com l’administració més propera a la ciutadania. 
 
 TERCER.- Reiterar el nostre compromís amb Catalunya i el dret inalienable a 
decidir el futur per part dels seus ciutadans i ciutadanes i, alhora, la nostre convicció 
que la reacció davant d’aquesta sentència ha de ser duradora en el temps, ferma i no 
tècnica, i que faci entendre a la societat i institucions espanyoles que Catalunya no es 
dóna per vençuda. 
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 QUART.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat, al Govern espanyol i a les entitats municipalistes de 
Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: El mes de desembre de l’any 2007 aquest Ple va aprovar una moció titulada 
“Moció pel dret a decidir” en que declaràvem que el dret a decidir ha de ser reclamant 
i defensat, això ho seguim reclamat i ho seguim defensant. Ara fa un parell o tres de 
mesos, a finals de juliol, enfront de la sentència del Tribunal Constitucional que 
escapçava l’Estatut en que vàrem manifestar el rebuig a la sentència del Tribunal 
Constitucional del mateix 28 de juny, i donàvem el nostre suport a la resposta unitària 
posada de manifest en la manifestació convocada per Òmnium Cultural sota el lema 
“Som una nació, nosaltres decidim”, en aquest cas es va fer amb una Declaració de la 
Junta de Portaveus perquè va ser la fórmula que es va creure més àgil i més 
raonable. Tant la moció com la declaració de la Junta de portaveus es van fer amb 
una situació diferent a l’actual, nosaltres entenem que hem de seguir en aquesta línia, 
Convergència i Unió seguim aquest camí que hem marcat, seguim reclamant el dret a 
decidir, evidentment, seguim reclamant i defensant que som una nació i que nosaltres 
decidim, tal com deia el lema proposat per Òmnium Cultural i que nosaltres vam 
acceptar, i per tant l’únic element que entenem que és nou i que fa proposar la moció 
originària que avui se’ns proposava i que ens ha “obligat”, entre cometes, a fer 
aquesta alternativa, és el que ja s’ha anomenat i s’ha esmentat en les dues o tres 
mocions que s’han debatut abans que aquesta i és que molt aviat tenim unes 
eleccions. Evidentment nosaltres seguim defensant el que defensàvem i els tres 
acords que plantegem en la moció alternativa van en la línia que venim seguint des 
de fa molt temps i que són els següents: “1r) Manifestar novament el rebuig de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a la Sentència del Tribunal Constitucional 
sobre l’Estatut de Catalunya; 2n) Declarar, una vegada més, que el dret a decidir és 
un exercici eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de 
totes les institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des 
dels ajuntaments com l’administració més propera a la ciutadania; i 3r) Reiterar el 
nostre compromís amb Catalunya i el dret inalienable a decidir el futur per part dels 
seus ciutadans i ciutadanes i, alhora, la nostre convicció que la reacció davant 
d’aquesta sentència ha de ser duradora en el temps, ferma i no tècnica, i que faci 
entendre a la societat i institucions espanyoles que Catalunya no es dóna per 
vençuda.” 
 
 Nosaltres seguim amb aquest camí, seguim amb una línia de coherència, tot i 
que podem entendre que la proximitat de les eleccions faci posar de manifest altres 
posicionaments. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: El primer que 
volem manifestar és que aquesta moció original d’Esquerra Republicana la 
presentàvem conjuntament amb la CUP (Candidatura d’Unitat Popular), va ser fruit 
del treball i la reflexió conjunta d’aquesta altra força independentista i, en fi, les voltes 
que un ha de donar Sr. Recasens per tal de justificar un fet, allò que diuen “cree el 
ladrón que todos son de su condición”, estem en eleccions i efectivament vostès han 
fet aquesta moció alternativa precisament perquè estem en eleccions i l’han fet vostès 
un cop més amb la calculadora a la mà, a veure què podem guanyar, a veure què 
podem perdre, i el país, els principis i la valentia que cal per governar un país i per 
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dur aquest país a la seva llibertat, vostès els tenen a la calculadora i així pensen 
continuar fent-ho, amb això sí que aquesta línia de coherència els hi ratifico. 
 
 Vostès ens proposen un acord que diu: “... la nostra convicció que la reacció 
davant d’aquesta sentència ha de ser duradora en el temps, ferma i no tècnica ...”, 
hem pot explicar si aquesta moció alternativa és una resposta ferma i no tècnica?, 
perquè la resposta ferma, cívica i democràtica és la que plantejàvem Esquerra i la 
CUP de dir, senyors de l’Estat espanyol ja en tenim prou i fem el que podem fer que 
és d’entrada sàpiguen vostès que no ens hi tenen moralment, sàpiguen vostès que 
nosaltres no ens considerem dintre d’aquest ordenament jurídic i que pacíficament i 
democràticament hi estem en contra, què hi ha més ferm i menys tècnic que això?, 
però és que no han estat capaços ni de votar en contra, com sempre marejant la 
perdiu, fent volar coloms i qui dia passa any empeny. El que nosaltres proposem, 
l’acord que vostès no han pogut ni votar en contra és: “Qüestionar la sobirania 
espanyola sobre Catalunya i, com a representants legítims dels nostres veïns i 
veïnes, declarar Sant Cugat ciutat moralment exclosa de l’àmbit de la Constitució 
espanyola, en un gest conscient d’afirmació nacional i democràtica, de resposta a la 
ignominiosa i humiliant sentència del Tribunal Constitucional”, això és fermesa, i 
nosaltres tenim la convicció que tard o d’hora això s’acabarà sabent i el nostre poble 
coneixerà quina és la seva fermesa nacional i la seva coherència. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo la moció 
d’Esquerra Republicana la trobo molt legítima defensant uns posicionaments 
claríssims del partit que vostès representen i el nostre posicionament no hagués estat 
de suport perquè el nostre posicionament saben vostès que no és aquest, però jo 
crec que el seu posicionament exclou una part important de la societat catalana i 
nosaltres l’objectiu bàsic que tenim, el grup que jo represento, és garantir la cohesió, 
la unitat com un sol poble, com sempre ho hem fet. A partir d’aquí, què és el que ens 
plantegem?, i en aquest sentit jo crec que la moció de Convergència i Unió va una 
mica en la línia del que majoritàriament els partits del Parlament de Catalunya hem 
anat acordant en els darrers mesos, que és seguir treballant perquè allò que és un 
acord polític i que el Tribunal Constitucional ens ha retallat es pugui esmenar perquè 
jo crec que és responsabilitat dels partits intentar millorar les condicions de vida de la 
gent i millorar allò que s’ha retallat vol dir millorar les condicions de vida de la gent, fer 
una proposta -que mai s’ha fet- de federalització de l’Estat, no s’ha fet mai, se’n parla 
molt de federalisme però resulta que mai s’ha fet una proposta clara, volia ser-ho 
l’Estatut, l’Estatut volia ser d’una visió federalitzant de la Constitució espanyola i no ho 
hem aconseguit, doncs haurem de fer una proposta d’Estat federal i si això vol dir 
canviar la Constitució doncs voldrà dir canviar la Constitució, que és difícil canviar la 
Constitució? doncs igual de difícil que ho és altres propostes que es fan molt 
legítimes a més a més des d’altres partits polítics. En tot cas en última instància o 
paral·lelament a això el poble de Catalunya té el dret a decidir, però tenir el dret a 
decidir no vol dir com a vegades molts plantegen, dret a decidir o dret a 
l’autodeterminació vol dir independència sí o no, això jo penso que és una perversió 
del terme del dret a l’autodeterminació, nosaltres el que defensem és el dret a 
l’autodeterminació, per tant Catalunya té dret a decidir quin model d’Estat vol, però 
això no té per què voler dir independència sí o no, sinó que poden haver altres 
opcions com per exemple una estructura federal o confederal de l’Estat. Jo crec que 
un exemple clar d’això seria, o a nosaltres el que ens agradaria és que la relació entre 
Catalunya i Espanya fos la mateixa relació que és possible per exemple a Canadà, 
ara bé, per això s’ha de canviar la Constitució i per això ha d’haver-hi una proposta 
clara i valentia per part d’alguns partits que parlen de federalisme però que el 
federalisme només l’utilitzen per posar-li nom als seus consells de direcció com a 
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partit però que no apliquen el federalisme de debò i jo crec que en aquest sentit, i ahir 
ens va deixar un gran polític, poeta i cantautor, que realment creia que l’estructura 
d’Estat podia ser per aquesta via, per la via federal, però hi ha altres exemples, com 
pot ser per exemple el present Secretari General de Comissions Obreres, el d’abans 
no però el d’ara és una persona que està absolutament d’acord amb que l’Estat es 
pot organitzar d’una forma federal. Jo crec que hem de seguir per aquesta via i en tot 
cas el que hem de fer és que quan arribi el moment de decidir i el poble de Catalunya 
hagi de decidir quin és el model d’Estat que vol doncs allò que el poble decideixi això 
és el que serà, nosaltres no ens tanquem pas a escoltar la veu del poble com mai ens 
hem tancat, ara bé, jo crec que algunes propostes que jo crec que venen més 
determinades pel moment electoral que no pas per la raó que hauria de tenir un partit 
que vol aspirar a govern, són propostes que a l’hora de la veritat són difícils de tirar 
endavant i no s’explica a la ciutadania el que significa una cosa o el que significa una 
altra. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: La primera 
cosa que volem dir des del meu grup és que hem tingut coneixement de la moció 
alternativa de Convergència i Unió just aquesta tarda i per tant nosaltres farem el 
nostre posicionament sobre la moció que tenia presentada Esquerra Republicana. 
Dir-li també que és un mal costum, pensem, de posar títols a les mocions que no es 
corresponen amb el contingut de les mateixes, vostès senyors de Convergència i 
Unió acostumen a fer-ho, no és la primera vegada que passa en aquest Ple, perquè 
un llegeix “Ciutat moralment exclosa de la Constitució espanyola” però és que el 
contingut no té res a veure amb el de que va aquesta moció. Per tant atreveixin-se a 
posar els títols que volen posar, si volen posar en coherència amb el dret a decidir i 
no a la independència, posin-lo tal com sona però no facin tripijocs. 
 
 En tot cas nosaltres, entrant en la defensa de la moció i parlant del debat que 
ens porta aquí, nosaltres pensem que del que de veritat va avui aquesta moció és del 
tema de la inclusió i l’exclusió en el tema de relacions Catalunya-Espanya. 
 
 Ja em perdonaran si deixo a banda això de la moralitat, això de la moralitat no 
penso tractar-ho, crec que farem bé, perquè si parlem de moralitat en farem un debat 
filosòfic i poc entenedor i penso que no és l’objecte d’aquest Ple. La moralitat -com la 
religió- prefereixo situar-la en l’àmbit privat si em permeten i per tant alguns encara 
això de la moralitat pública encara que sigui dit en català no ens porta massa bons 
records. 
 
 Tractaré de forma ordenada i breu fixar la nostra posició respecte de l’exclusió–
inclusió en base a dos eixos. 
 
 Primer.-  L’exclusió–inclusió en el pacte constitucional. 
 
 Com a socialistes ens sentim orgullosos i plenament responsables, inclosos 
per tant, en l’avanç democràtic del nostre país en poc més de trenta anys. Nosaltres 
som conscients de pertànyer a la generació que ha viscut un període més llarg de 
pau i prosperitat que s’ha hagut de guanyar ..., ningú no ens ha regalat res. Han estat 
persones com l’Ernest Lluch, per posar un nom carregat de sentit, qui han fet possible 
el dret universal a l’educació o la sanitat. D’un canvi radical d’un Estat del benestar 
inexistent, paternalista i arbitrari a formar part d’Europa i de la modernitat.  
 
 El pacte constitucional ha permès gràcies a interpretacions polítiques 
d’esquerres eixamplar i reformar els drets i les llibertats individuals amb una especial 
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cura per les minories socials. Ha canviat el mateix concepte de ciutadania amb una 
càrrega profunda de llibertat i nosaltres com a socialistes defensem el camí 
recorregut fet fins aquí. Ni tan sols la dreta conservadora ha estat capaç de modificar 
lleis que van escandalitzar-los al principi, i que ja no tenen més remei que assumir 
com a inevitables. Avui li hagués dit a la Sra. Rodríguez si hagués estat aquí que en 
lloc de dir xacra social de l’avortament perquè no proposa la derogació definitiva de la 
llei. No sé si s’atrevirà a fer-ho? 
 
 La societat catalana nosaltres pensem que és una societat complexa, d’una 
gran diversitat en l’origen i procedència. Per a nosaltres com a socialistes es tracta de 
conservar la nostra identitat com a poble sense excloure a ningú, sense dividir entre 
bons i mals catalans o de primera o de segona. La ciutadania, els drets i obligacions, 
el respecte a la llibertat individual és per a nosaltres el camí per assegurar la 
convivència i la cohesió. Catalunya, per la seva complexitat social tenia molts punts 
per a fer una societat dividida entre rics i pobres, entre catalans i castellans. En altres 
períodes de la nostra història, i també avui, hi ha qui juga al lerrouxisme, a menystenir 
la nostra realitat nacional, a no ser conscient de la fragilitat de la nostra llengua. 
Nosaltres com a socialistes, com a part del catalanisme polític que reivindiquem en 
tota la seva pluralitat defensem el model de convivència que hem construït entre tots 
els partits en aquesta sala i ens en sentim inclosos. 
 
 Aquest és el nostre balanç de l’esperit del pacte constitucional i de la nostra 
història. A vegades val la pena fer balanç del camí recorregut perquè ens pot servir 
pel futur i pensem que quan la llibertat, la reforma i l’esperit progressista han presidit 
la nostra història els passos que hem donat serveixen. 
 
 Segon.- L’exclusió–inclusió respecte del nou escenari dibuixat per la sentència 
del Tribunal Constitucional. 
 
 Estem d’acord amb que un Tribunal no pot de cap manera canviar allò que les 
institucions polítiques catalanes i el poble de Catalunya va votar en un referèndum. 
Estem exclosos d’aquest procés i així ho hem dit en veu alta, clara i amb unitat amb 
d’altres formacions polítiques.  
 
 Hem alertat sobre una involució en l’esperit constitucional. Una forma 
d’entendre la relació Catalunya–Espanya com una relació estàtica, amb límits 
predeterminats. Nosaltres no ho entenem així, com a federalistes pensem que cal 
donar més govern a la proximitat i al territori. Com a federalistes pensem també que 
cada generació té dret a fer la seva pròpia constitució i la nostra ja té 30 anys. Per a 
nosaltres el projecte federal, el d’una Espanya plurinacional, és un camí de futur per 
avançar en la llibertat. El nostre ideal d’una Catalunya plena és en una Espanya 
federal.  
 
 Hem assistit a la manifestació del 10 de juliol. Ho vam fer amb esperit unitari 
defensant un Estatut que vam votar i que pensem és l’horitzó de futur. El 10 de juliol 
era també la nostra manifestació. Suposo que ningú té la temptació de fer una lectura 
que hi havia 1 milió d’independentistes, oi? En aquesta manifestació vam anar-hi a 
defensar l’Estatut, a defensar un model de relació entre Catalunya i Espanya federal. 
Hi vam anar -això és cert- sense un crit de guerra, però hi vam ser. El 10 de juliol hi 
havia una majoria social i qualsevol altra lectura interessada és simplement errònia. 
No ens vulguin excloure encara que no siguem dels purs! 
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 En la política d’avui tot s’ha de guanyar i explicar bé. Ni tot el sentiment 
independentista votarà formacions independentistes, ni tots els socialistes saben el 
que és el federalisme. Per a nosaltres el prioritari més enllà del que som és el que 
fem per millorar les condicions de vida dels nostres ciutadans, i en això hi estem 
plenament inclosos. Potser així aconseguirem guanyar el suport i l’acompanyament 
de la ciutadania. 
 
 Votarem abstenció en la moció de Convergència i Unió i haguéssim votat en 
contra de la moció original que hagués estat bé que hagués arribat al Ple. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: Sr. Gausa, els tripijocs que vostè anomena que fem tots per altra banda a 
l’hora de presentar mocions o presentar alternatives és evident perquè quedi clar que 
estan dintre del marc -com no podia ser d’una altra manera- del Reglament Orgànic 
Municipal vigent, per tant tots utilitzem les eines que tenim al nostre abast de la millor 
manera possible pel bé de tots, i Sr. Grangé, jo no sé què va canviar des de la 
Declaració de la Junta de Portaveus que vostè va subscriure a finals de juliol fins 
avui, o sí que sé quina és la diferència, que hi ha unes eleccions més a prop. En 
aquell moment tots vam acceptar aquella Declaració com a punt comú, tots ens vam 
deixar coses, evidentment, però vam posar de manifest que era possible arribar a 
acord amb qüestions que en alguns casos hi havia diferències molt evidents entre les 
diferents forces polítiques, i l’únic que ha canviat des d’aleshores fins avui és que hi 
ha unes eleccions aquí a tocar, i vostès avui han actuat tàcticament, nosaltres hem 
actuat amb coherència. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Sr. Recasens, 
vostè acaba de fer una cosa que en psicologia es diu una translació, o sigui veure en 
els altres el que un pateix. Nosaltres la primera moció que vam presentar en aquest 
Ple, en el primer mandat, va ser perquè es treies la bandera espanyola d’aquest 
ajuntament i així li podria explicar moltíssimes, que vostès segur que les tindrà perquè 
per exemple moltes d’elles es van fer alternatives i van votar en contra, fins la per 
exemple qui va dir que no hi havia eleccions al referèndum del 13D, i el vam tenir 
aquí i tothom ho coneix perfectament, per tant la línia d’aquest grup municipal sempre 
ha estat la mateixa. Nosaltres no portem la calculadora. 
 
 Per altra banda hem sentit, com sempre, el tema de la cohesió social; quan hi 
ha algú que planteja independència sempre es parla de la cohesió social. Tan sols hi 
ha perill per la cohesió social quan algú planteja la independència, quan algú planteja 
continuar dins de l’Estat espanyol no hi ha perill per la cohesió social, és a dir, estan 
acostumats que les persones que no ens sentim a gust dins l’Estat espanyol anem 
aguantant i anem passant, no hi ha perill de la cohesió. I precisament això li diuen de 
posar en perill la cohesió a un partit que si hi ha hagut un canvi de govern en aquest 
país en els últims anys vostè sap que ha estat gràcies a Esquerra Republicana, un 
partit que ha fet un govern transversal, que no va fer un front nacionalista i que això 
ens ha costat molta incomprensió i molts vots també, i cal dir-ho, i vam fer una aposta 
perquè aquí tal com va dir en el seu moment en Carod-Rovira hi hagués un govern 
nacional però no nacionalista, i aquesta és l’aposta que vam fer precisament per 
garantir la cohesió i per acostar a tot el país en un moment en el qual el debat sobre 
la pertinència a Espanya o no està en el centre del debat polític, i aquesta ha estat la 
feina d’Esquerra Republicana garantint la cohesió del país. Per tant les cohesions es 
poden garantir o estan en perill tant si pensem una cosa com si també en proposem 
un altra. 
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 I els hi vull recordar que per federar-se, com per casar-se, un no es pot casar 
sol, es necessita una contrapart, es necessita una persona a l’altra banda, en aquest 
cas algú que es vulgui federar amb Catalunya, i aquest algú es diu Espanya, i 
perdonin però a Espanya no hi ha ningú que es vulgui federar, que sigui federalista, 
perquè això no cau del cel, vostès han governat molts anys a l’Estat espanyol, alguns 
anys amb majoria absoluta i no han donat un sol pas per federalitzar aquest Estat, i 
quan vostè parla Sr. Gausa del balanç del pacte constitucional, abans del pacte 
constitucional ja el vam veure, és la sentència del Tribunal Constitucional, aquest és 
el final, el balanç de trenta anys d’una anomenada democràcia; la sentència del 
Tribunal Constitucional en la qual ens diuen “senyors, vostès no són una nació, 
vostès no tenen símbols nacionals, la seva llengua és de segona categoria, Espanya 
ja està feta i no la pensem canviar ni ens dóna la gana de canviar-ho, i si no els hi 
agrada ja ho saben!”, aquest és el balanç del pacte constitucional. Per tant jo entenc 
que vostès han de fer el seu discurs i tal, però des del meu grup sempre els hi diem, a 
veure si fem un debat algun dia i posem sobre la taula els avantatges d’estar a 
Espanya, què ens ha aportat en els darrers 300 anys, un període de felicitat com no 
s’ha vist mai, dictadures, aïllament, etc., etc., i què ens podria reportar la 
independència, a veure qui s’atreveix a fer-ho, en lloc de fer proclames de 
federalisme i els pobles d’Espanya, etc., etc., tenim una experiència de segles del que 
ens pot aportar Espanya, l’última de fa dos mesos, o sigui que no és que ens anem al 
1714, l’última de fa dos mesos. Doncs aleshores defensin vostès el seu projecte, ara 
bé, el que sí com a força política els hi demano és que li expliquin a Catalunya quins 
avantatges tindrem de continuar a Espanya i quins avantatges hem tingut d’estar a 
Espanya, tot el demés és fer volar coloms, aleshores jo els hi demano seriositat i 
aquest debat nosaltres el portem fa 4 anys i li puc assegurar que aquest grup i aquest 
portaveu el continuarà portant sempre, hi hagi eleccions o no, nosaltres creiem amb 
el país Sr. Recasens, no sé vostès. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Només per 
demanar-li Sr. Grangé que aquí tothom fa els seus discursos, vostè també. Però en 
tot cas jo tinc molt respecte pels posicionaments independentistes, ho he tingut 
sempre i ho tindré sempre, entre altres coses perquè en el meu partit hi ha companys 
que són independentistes i jo ho respecto, però home! no ridiculitzi posicionaments 
que són diferents dels seus perquè jo no sé de quin país està parlant vostè però el 
país és el que és i jo crec que a ningú se li escapa quines són les majories 
parlamentàries, quines són les majories municipals, quins són els resultats que donen 
les enquestes, no les enquestes dels diaris i que cuinen i que fan les enquestes que 
els hi sembla que han de fer sinó les oficials, les del Govern de la Generalitat i les 
enquestes diuen el que diuen i nosaltres el que diem no és que vagi en contra de la 
cohesió social, nosaltres el que no volem és que hi hagi un trencament de la societat 
catalana, perquè la societat catalana en aquest tema, amb el tema de la dependència 
o no de l’Estat espanyol té posicionaments diferents i a més a més són 
posicionaments comprensibles, legítims i que el que hem de fer com a polítics és 
intentar que això no es trenqui, no que no trenquem amb Espanya sinó no trencar la 
societat catalana perquè hi ha una aclaparadora majoria en aquests moments que no 
està per la independència, fa uns anys era residual l’independentisme, ara no, 
segurament per la bona feina que han fet vostès i altres grups independentistes, 
doncs continuïn treballant, continuïn explicant el seu projecte, jo ho respecto, però jo 
els hi demano que no ridiculitzin el que jo defenso perquè tinc el mateix dret a 
defensar-ho que vostès. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo venia 
aquí preparat a parlar de la moralitat però no del matrimoni i al final un ha de parlar de 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.09.10                    pàg. 24 
 

coses insospitades quan arriba als Plens, però ja que parlem de casaments i 
matrimonis -com deia el Sr. Grangé- nosaltres hem estat capaços, com vostè diu, de 
casar-nos amb independentistes durant 7 anys al Govern de Catalunya en el marc 
d’un marc constitucional i d’un Estat constitucional, no sé si vostès voldran o no 
consumar el matrimoni amb nosaltres, això és cosa seva, segons les seves 
preferències, però en tot cas ha donat els seus fruits i també n’estem orgullosos del 
respecte a les idees de tothom i de la possibilitat d’avançar en politiques 
progressistes i socials. 
 

TORN DE VOTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 
 

Vots a favor:     15 (CiU i ICV-EUiA *) 
Vots en contra:   4 (ICV-EUiA **, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Abstencions:       4 (PSC) 
 
(*) Sr. Boix i Sr. Calderón 
(**) Sr. Massanés 
 
RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT CIUTADANA 
 
 8.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I RATIFICACIÓ DE 
L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DEL CONSELL LOCAL DE 
SEGURETAT I CONVIVÈNCIA. 
 
 Atès que el Ple municipal en sessió de 19.07.10 va aprovar definitivament el 
Reglament del Consell Local de Seguretat i Convivència de l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès, tot supeditant l’eficàcia de dita aprovació definitiva per via de 
condicionar-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. 
 
 Atès que durant el període reglamentari d’exposició pública obert a través de 
sengles edictes publicats en el DOGC núm. 5676 de 22.07.10, i BOPB de 26 de juliol 
de 2010, ha estat presentat en data 29.07.10 escrit d’al·legacions del grup municipal 
d’ERC concretades en els següents termes: 
 
Al·legació 1 
 
Article 5 – Composició 
Afegir al 5.1.c.1: 
EMD de Valldoreix 
L’EMD de Valldoreix serà representada per la Presidència o per qui aquesta delegui. 
 
Al·legació 2 
 
Article 12. La Comissió Permanent 
Crear un 12.1.d): 
12.1.d) La Presidència de l’EMD de Valldoreix o qui aquesta delegui. 
 
Al·legació 3 
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Article 15. Sessions del Plenari i de les Comissions. 
Modificar el punt 15.3, amb el següent redactat: 
15.3. La Comissió Permanent es reunirà amb caràcter ordinari trimestralment. 
 
 Atès que analitzades les al·legacions supraesmentades i a la vista de l’informe 
jurídic emès i valoració de les mateixes es considera procedent la seva desestimació 
en base al següent ordre de consideracions: 
 
Al·legació 1.- L’EMD de Valldoreix consta degudament representada en el Consell 
mitjançant dos vocals: Un vocal de les Associacions de Veïns de Valldoreix, proposat 
pel Plenari de la Junta de Veïns, i  un altre, membre de la junta de veïns, i proposat 
pel Plenari de dita Junta, no estimant-se per tant necessària la integració 
complementària de la Presidència o persona delegada. 
 
Al·legació 2.- La composició de la Comissió Permanent del Consell Local de 
Seguretat i Convivència està format per membres del Consell; i estant representada 
l’EMD, tal i com hem fent constar en el punt anterior, en el Consell, no necessita de 
representació específica en la Comissió Permanent, en la que, lògicament, no estaran 
representats tots el grups amb representació en el Plenari. 
 
Al·legació 3.- Sobre el règim de sessions de la Comissió Permanent, no es considera 
necessari establir un número de reunions ordinàries (en aquest cas trimestrals), ja 
que el Reglament deixa en llibertat a aquesta per a que fixi el seu règim de reunions 
ordinàries, estan facultat el seu President per convocar totes les extraordinàries que 
convinguin, a iniciativa pròpia o si així ho sol·liciten, com a mínim, un terç dels 
membres de l’òrgan corresponent. 
 
 Atès que en l’esmentada aprovació definitiva del Reglament acordada pel Ple 
municipal en sessió de 19 de juliol últim, foren incorporades en el seu text o 
rebutjades diverses al·legacions formulades pels grups municipals i l’EMD de 
Valldoreix, i que consten -remarcades en color vermell les acceptades i en color 
vermell tatxat les rebutjades- en el corresponent projecte de Reglament incorporat a 
l’expedient en el que consta així mateix còpia d’ofici dirigit per la regidoria de 
Seguretat Ciutadana i Relacions Institucionals de data 16.06.10 a la Presidència de 
l’EMD de Valldoreix tot donant resposta a les al·legacions en el seu dia 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.- DESESTIMAR en base a la motivació continguda en el preàmbul 
dels presents acords, les al·legacions formulades pel grup municipal d’ERC al 
projecte de Reglament del Consell Local de Seguretat i Convivència dins del període 
d’informació pública obert per sengles edictes publicats en el DOGC i BOPB de dades 
respectives 22 i 26 de juliol de 2010. 
 
 SEGON.- RATIFICAR l’aprovació definitiva del Reglament del Consell Local de 
Seguretat i Convivència en els mateixos termes del text aprovat pel Ple municipal en 
sessió de 19.07.10. 
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 TERCER.- PUBLICAR 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 els presents acords 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, 
SR. MARTORELL: Crec que al final arribem al final d’un llarg procés amb la creació i 
aprovació definitiva del Reglament del Consell Local de Seguretat i Convivència, en 
definitiva s’han tornat a desestimar les esmenes que va deixar vives el grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i per tant si avui no hi ha cap entrebanc més 
donaríem per aprovat definitivament aquest Reglament. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Avui el punt 
encara és viu perquè no es va fer bé la feina i no es van resoldre les esmenes com 
s’hauria d’haver fet i tornem a portar a aquest plenari el punt de Relacions 
Institucionals i Seguretat Ciutadana. 
 
 Nosaltres votarem en contra del Reglament perquè malgrat que hem mantingut 
les esmenes doncs també vostès han mantingut el blindatge a acceptar-les o 
negociar-les. Molt ràpidament, per respecte institucional, la primera esmena 
demanava que el vocal de l’EMD en aquest Consell no fos elegit pel plenari sinó que 
per respecte institucional que moltes vegades vostès es queixen però veig que no se 
l’apliquen el demanem que fos a la presidència o en qui delegués; també la segona 
al·legació per un tema de respecte cap a una altra administració seria que la 
Comissió Permanent l’EMD hi tingués presència, i la darrera al·legació era posar una 
mica de deures a les sessions del plenari demanant que fossin de caràcter trimestral. 
Cap de les esmenes ha estat acceptada i per tant votarem en contra del Reglament 
malgrat que creiem que era un reglament necessari, que hi participarem però no 
podem estar d’acord quan aquestes tres esmenes en cap cas mai han estat 
negociades. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Ja 
anuncio que nosaltres ens abstindrem en coherència amb el que hem estat fent en 
les diferents discussions d’aquest punt al Ple, tot i que nosaltres som del grup 
d’Iniciativa que vam presentar aquesta moció ara fa 11 mesos, ara també fa 6 mesos 
que es va presentar l’esborrany i lamento que després de 6 mesos i per petits matisos 
que eren fàcilment assumibles haguem perdut tant de temps, i ara l’únic que 
demanem i que creiem que és el que toca és començar a treballar i els hi demano 
que d’una forma ràpida i àgil tinguem aviat la primera reunió del plenari. 
 
 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres ja 
vam dir en l’altre Ple que ens abstindríem, continuem amb el mateix posicionament, 
ens abstindrem, no sense abans dir que amb un exercici de responsabilitat crec que 
s’ha de tirar endavant aquest Reglament perquè la ciutat ho necessita i creiem que si 
ens abstenim no posem pals a les rodes. 
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TORN DE VOTACIÓ 

 
Vots a favor:     14 (CiU i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   2 (ERC) 
Abstencions:       7 (PSC i ICV-EUiA) 
 
TERRITORI 
 
 9.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS DE LA DELIMITACIÓ 
DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL MUNICIPI DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS. (EXPEDIENT NÚM. UP00/10/04). 
 
 1r.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades davant el projecte de Delimitació 
de la trama urbana consolidada del municipi de Sant Cugat del Vallès, aprovat pel Ple 
de la Corporació en sessió celebrada en data 17 de maig de 2010, en el termini 
d’informació pública al que es va sotmetre l’expedient, d’acord amb les 
determinacions de l’informe elaborat per part de l’arquitecte municipal de data 16 de 
setembre, adscrit a l’Àmbit de Gestió de Territori municipal, amb el següent resultat: 
 
1.1.- Al·legació formulada per l’Institut Català del Sòl en data 17 de maig de 2010 
(RGE núm. 2010-17123). 
 
Contingut 
 
Amb caràcter previ a l’aprovació inicial de la Delimitació de la trama urbana 
consolidada, en data 11 de maig de 2010, l’Institut Català del Sòl tramet un escrit a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, sol·licitant que consideri la formulació d’una 
petició al Govern de la Generalitat de Catalunya per modificar el Decret Llei 1/2009, 
en el sentit que s’inclogui la parcel·la núm. 40-02 del sector de Can Sant Joan al 
terme municipal de Sant Cugat del Vallès –de 33.814,65 m2 de superfície i 30.004 m2 
de sostre d’ús comercial-, com a excepció addicional a l’aplicació de l’article 9 del 
Decret Llei 1/2009. 
 
Valoració 
 
Es proposa estimar parcialment l’escrit presentat tot incorporant la referida finca com 
a àrea de concentració comercial i/o gran establiment comercial tota vegada que així 
ho preveu el planejament vigent i compta amb la corresponent llicència comercial per 
la implantació d’un establiment de gran superfície. 
 
1.2.- Al·legació formulada pel Banc de Sabadell en data 15 de juliol de 2010 (RGE 
núm. 2010-20175). 
 
Contingut 
 
En data 13 de juliol de 2010, Banc Sabadell formula una al·legació sol·licitant la 
incorporació de la parcel·la C2 del projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial 
d’Ordenació del sector Can Solà, de la qual n’és propietari, dins els límits de la trama 
urbana consolidada del municipi de Sant Cugat del Vallès, mantenint els usos 
comercials admesos pel planejament urbanístic vigent en l’esmentada parcel·la. Es 
tracta de la mateixa parcel·la a què fa referència l’al·legació 3. 
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Valoració 
 
Aquests sòls no es troben en cap dels supòsits fixats en l’article 7 del Decret Llei 
1/2009, en el qual s’estableixen els àmbits que s’han d’incloure dins la trama urbana 
consolidada del municipi, que s’exposen a l’apartat 3 d’aquest document. La inclusió 
d’aquests sòls dins la trama urbana consolidada seria, per tant, contrària a l’establert 
pel Decret Llei 1/2009.  
 
Tanmateix, atenent les característiques dels sòls a què fa referència l’al·legació s’ha 
considerat oportú delimitar-los com a àmbit per a la implantació de petit comerç en 
àrees d’activitat econòmica, juntament amb altres peces de sòl situades al sector de 
Can Magí que ja varen ser delimitades amb aquest criteri, tal com s’ha incorporat a 
l’apartat 4 d’aquest document i s’ha grafiat en el plànol 04. 
 
Per tant, es proposa estimar parcialment l’al·legació modificant el present document 
per tal de mantenir els usos comercials admesos pel planejament urbanístic vigent a 
la referida parcel·la del sector de Can Solà, delimitant-la com a àmbit on possibilitar la 
implantació de petit comerç de caràcter secundari i complementari de l’activitat 
principal, tal com sol·licita l’al·legació 3. 
 
1.3.- Al·legació formulada per Solvia Development, SLU en data 22 de juliol de 2010 
(RGE núm. 2010-27018). 
 
Contingut 
 
En data 21 de juliol de 2010, Solvia Development, SL formula una al·legació 
sol·licitant la delimitació de la parcel·la C2 o finca resultant 8 del Pla Parcial del sector 
de Can Solà –de 9.489 m2 de superfície i una edificabilitat de 17.556,38 m2-, de la 
qual n’és propietari, com una àrea d’activitat econòmica on es permeti la implantació 
del petit comerç, en tant que reuneix les característiques necessàries per a 
possibilitar aquest ús. Es tracta de la mateixa parcel·la a què fa referència l’al·legació 
2. 
 
Valoració 
 
Es proposa estimar l’al·legació tot incorporant el seu contingut a l’apartat 4 d’aquest 
document i en el plànol 04 delimitant els sòls a què fa referència l’al·legació com a 
àmbit per a la possible implantació de petit comerç de caràcter secundari i 
complementari de l’activitat principal. 
 
1.4.- Al·legació formulada per Josel, SL en data 22 de juliol de 2010 (RGE núm. 2010-
27021). 
 
Contingut 
 
En data 16 de juliol de 2010, Josel, SL formula una al·legació sol·licitant l’exclusió 
dels àmbits de Valldoreix - Sant Cebrià i de Can Cabassa de la Delimitació de la 
trama urbana consolidada del municipi de Sant Cugat del Vallès, atès que considera 
que no reuneixen els criteris exigibles per a la seva inclusió. 
 
Valoració 
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Pel que fa a l’àmbit de Can Cabassa, és d’aplicació el criteri contemplat en l’apartat c) 
de l’article 7 del Decret Llei 1/2009. Es tracta d’una àrea residencial plurifamiliar no 
contínua a les àrees a què fan referència els apartats a) i b) del mateix article 7, en 
sòl urbà amb ordenació urbanística detallada i aprovada vigent, amb una densitat 
bruta superior a 40 habitatges / hectàrea, i on l’ús residencial és dominant i els usos 
comercials s’hi troben inserits d’acord amb el planejament urbanístic. D’acord amb el 
Decret Llei 1/2009, s’entén per usos comercials inserits en els usos residencials, la 
distribució dels establiments comercials integrada amb els usos residencials 
dominants en una determinada zona, amb la presència de locals situats a les plantes 
baixes dels edificis o en edificacions independents, sempre que configurin una 
ordenació urbanística unitària, com és el cas. D’altra banda, el barri de Can Cabassa 
presenta unes característiques de potencial centralitat, atès que es tracta d’un àmbit 
de condensació d’intensitats i d’edificabilitat que es troba situat a tocar de l’estació de 
l’Hospital General de la línia Barcelona - Terrassa de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Pel que fa a l’àmbit de Valldoreix - Sant Cebrià, en data 21 de gener de 2008 el Ple 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va adoptar l’acord d’aprovar l’avanç de 
planejament per a la reubicació del sostre públic de Can Monmany -passeig de la 
Salut i passatge Garriga-. Concretament, es proposava la qualificació com a 20a/7 de 
diversos terrenys de titularitat pública situats a l’illa delimitada per la rambla de 
Mossèn Jacint Verdaguer i els carrers de la Costa i d’Albert Rosàs -de 1.302,62 m2 de 
superfície-, i a l’illa delimitada per la rambla de Mossèn Jacint Verdaguer i el carrer de 
Tibidabo -de 1.600,00 m2 de superfície-. En data 19 de juliol de 2010, el Ple municipal 
va adoptar l’acord d’iniciar el procés de publicitat i participació de la ciutadania dels 
treballs de l’avanç de Modificació puntual del PGM per a la reestructuració de les 
zones verdes a Valldoreix, Mira-sol i la Floresta. Entre d’altres, aquest avanç de 
Modificació puntual preveu l’assignació d’usos plurifamiliars a la porció de terreny 
ocupada per l’aparcament públic en superfície adjacent a l’estació de Valldoreix de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. L’àmbit delimitat pel present document, 
per tant, es troba en un procés de tramitació d’una Modificació puntual del PGM que 
preveu un augment de les intensitats urbanístiques, en un lloc de màxima centralitat 
de servei d’un barri molt dispers, on actualment existeixen diversos establiments de 
comerç local inserits en els usos residencials, a tocar de l’estació de Valldoreix de les 
línies Barcelona-Sabadell i Barcelona-Terrassa de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 Per tot l’exposat, es proposa desestimar l’al·legació presentada. 
 
 2n.- REMETRE l’expedient a la Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, juntament amb els plànols d’ordenació en 
suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l’art. 18.4) del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, als efectes que procedeixi a sol·licitar informe a la Direcció General 
competent en matèria de comerç, d’acord amb el que determina l’art. 8.2.b) del 
Decret Llei 2/2009. 
 
 3r.- NOTIFICAR el present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, així com als al·legants, als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.09.10                    pàg. 30 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Avui portem la 
resolució de les al·legacions que s’han presentat a la delimitació de la trama urbana 
consolidada als efectes de l’ordenació dels equipaments comercials. Com saben la 
Llei 1/2009, de 22 de desembre, establia l’obligatorietat de delimitar gràficament les 
trames urbanes consolidades pels municipis de més de 5.000 habitants. Quin és 
l’objectiu?, l’objectiu és ubicar de forma correcta el teixit comercial a les ciutats, ja 
sigui a petits comerços, grans comerços o aquells comerços que són mitjans, 
parlaríem de petits establiments comercials amb una superfície de venda inferior a 
800 m2 els que es poden implantar en sòl urbà i urbanitzable on l’ús residencial sigui 
dominant, els mitjans establiments comercials -entre 800 i 1.300 m2- que també es 
podran implantar dins la trama urbana consolidada i excepcionalment es podran 
implantar fora d’aquesta. És un document el que recollim i que estableix quina és 
aquesta trama urbana consolidada i per tant on es podrà ubicar el teixit comercial de 
la ciutat. Com saben el comerç dóna vida a les ciutats i per tant neix un document que 
entenem que té la seva importància. El que hem mirat de fer és recollir de forma 
objectiva les diferents al·legacions que se’ns han presentat al document amb la 
voluntat d’enriquir-lo i amb la voluntat de no deixar espais desatesos comercialment, 
com pot ser alguna àrea de Valldoreix, la centralitat de Valldoreix on entenem que no 
pot quedar desatesa comercialment, o altres àrees com pot ser la zona del barri de 
Can Cabassa. Així doncs portaríem a resoldre aquestes al·legacions i aprovar el 
document que enviaríem tot seguit a la Generalitat de Catalunya per la seva 
aprovació definitiva. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 22 
membres electius presents, en trobar-se absent en el moment de la votació el 
regidor Sr. Calderón). 
 
 10.- PROPOSTA D’ACABAMENT CONVENCIONAL D’EXECUCIÓ D’OBRES 
D’URBANITZACIÓ AL SECTOR DEL TURÓ DE CAN MATAS. (EXP. NÚM. 
93/00/01). 
 
 1r.- APROVAR, en els seus propis termes, contingut i abast, el conveni 
subscrit entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Promusa i la Junta de 
Compensació del Turó de Can Mates – Ctra. de Vallvidrera de Sant Cugat del Vallès, 
en data 22 de juliol de 2010, i addenda de data 15 de setembre, considerant que 
l’Assemblea General extraordinària de la Junta de Compensació -en sessió celebrada 
en data 14 de setembre- ha aprovat ambdós documents relatius a l’acabament de les 
obres d’urbanització, conservació i manteniment de les obres i instal·lacions 
executades en el sector del Turó de Can Matas – Ctra. de Vallvidrera de Sant Cugat 
del Vallès, i a les compensacions econòmiques derivades de les quotes urbanístiques 
imputables a l’Ajuntament de Sant Cugat i Promusa respectivament. 
 
 2n.- PROCEDIR a publicar aquest acord i els documents subscrits el 
proppassat dia 22 de juliol de 2010 i 15 de setembre respectivament, en el tauler 
d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província, per tal de garantir llur 
consulta pública, en els termes de l’article 8.3) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i article 26 del seu 
Reglament aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, respectivament, i incorporar 
l’esmentat conveni i addenda a l’arxiu de convenis de l’Àmbit de Gestió de Territori. 
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 3r.- PROCEDIR al desenvolupament d’aquelles determinacions del conveni i 
addenda per part dels diversos àmbits de gestió municipal i Secretaria General 
respectivament, amb l’objecte de portar a terme les diverses actuacions convingudes. 
 
 4t.- NOTIFICAR els presents acords a la Junta de Compensació del sector 
Turó de Can Matas – Ctra. de Vallvidrera i Promusa, així com als serveis municipals 
que han de donar compliment en els termes del punt tercer anterior. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Portem a aprovació 
un conveni entre l’Ajuntament de Sant Cugat i la Junta de Compensació de l’àmbit del 
Pla Parcial del Turó de Can Matas, com saben el Turó de Can Matas és un dels nous 
barris, dels barris de nou creixement, on una gran majoria de forces polítiques 
representades en aquest Ple ens vam posar d’acord per encarar el creixement de la 
ciutat i consensuar quins equipaments i quines infraestructures eren necessàries. 
També saben que aquest sector es va començar a desenvolupar però l’any 2007 en 
ple desenvolupament d’aquest sector va començar la crisi immobiliària i per tant hem 
tingut certs retards en l’acabament de les obres del sector. També és conegut que ja 
en l’any 2001 hi havia un conveni que establia que el manteniment del sector 
correspondria a la Junta de Compensació fins el moment en que estiguessin donades 
el 50% de les llicències de primera ocupació del sector, cosa que encara no és així i 
per tant encara no hem arribat a aquest llindar. També comentar que hi havia una 
sèrie d’obres extrasectorials, del sector, concretament la rotonda a sobre la via del 
tren de Ferrocarrils de la Generalitat, a l’Avinguda Pompeu Fabra, i també la rotonda 
a la Carretera de Rubí, que havien quedat pendents i aturades per part de la Junta de 
Compensació amb motiu de la crisi econòmica. També en aquest sentit l’ajuntament 
va fer una retenció de part dels pagaments que corresponien a la Junta amb previsió 
de si la Junta no podia fer front a aquestes obres extrasectorials. Els portem doncs un 
conveni que resol aquestes qüestions i per tant resol el fet que la Junta pugui acabar 
de tancar les obres pendents i les obres que la Junta no pot acabar de tancar les 
licitarà l’Ajuntament de Sant Cugat tenint en compte en base al deute que la Junta té 
amb aquest ajuntament. Entenem que és un conveni molt clar, que està ben explicat, 
és un conveni molt transparent i per tant els demanem el seu suport i també la 
publicació del mateix que entenem que és important en el cas dels convenis 
urbanístics. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: En aquesta 
ocasió votarem afirmativament, votarem que sí, principalment perquè nosaltres 
creiem que és una bona solució pels veïns de Can Matas. El que ha de primar al 
nostre entendre per sobre de qualsevol altra consideració és que tots els veïns rebin 
els serveis que han de rebre i visquin amb l’entorn de qualitat que han de viure. 
Nosaltres sempre hem apostat i creiem que tots els santcugatencs han de tenir la 
mateixa qualitat ambiental, visquin al centre, visquin als districtes, visquin als nous 
barris, i això per a nosaltres és un avanç important. El que sí volíem fer és una 
reflexió, ja sap que nosaltres moltes vegades li parlem del creixement que ha patit 
aquesta ciutat i aquí a Can Matas veiem un altre exemple de la mala digestió que han 
fet d’aquest creixement. Tenim en aquests moments, si no recordo malament, el 43% 
ocupat de Can Matas, si no vaig errat, en aquests moments tenim el 57% buit, més 
tots els solars que hi ha buits encara per construir, molts d’aquests pisos que 
certament estan venuts no estan habitats perquè són pisos per invertir, per tant 
encara hi ha menys veïns; el mateix però amb un grau menor succeeix a Volpelleres i 
pot succeir a altres llocs, si haguéssim aplicat el pla del creixement amb certa mesura 
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i amb sentit comú, és a dir, no ens posem primer a construir-ho tot a la vegada i 
aleshores tenim un formatge de gruyere, amb pisos per aquí, solars per allà, pisos 
buits, pisos plens, sinó que haguéssim començat construint primer Volpelleres, o 
primer Can Matas, tan se val, primer construïm un barri, després un altre, i així el 
creixement de la ciutat hagués estat més equilibrat i igual en aquests moments 
tindríem tot un barri absolutament ple, per exemple Volpelleres, i encara veuríem 
aquells fabulosos espais agraris que hi havia abans a la zona on avui ocupa Can 
Matas, és a dir, pel futur quan parlem d’aquesta crisi quan abans hem debatut tan 
intensament sobre la crisi doncs aquesta mentalitat i aquesta manera de fer és un 
dels motius, és una de les maneres de fer que ens ha dut a l’actual crisi, cap a un 
futur que jo sí que li demanaria i aquest serà el nostre criteri d’atendre aquests criteris 
de creixement sostenible, d’un creixement racional, un creixement de sentit comú, de 
primer fer una cosa, omplir-la i després anar cap a una altra, desgraciadament ja 
queda poc terreny per poder fer aquestes coses però com a mínim en l’aspecte de 
densificar el territori que és l’altre gran perill que per a nosaltres ja sap que pensem 
que pot tenir Sant Cugat i abans de densificar pensem-ho dos o tres cops tenint en 
compte tota la gran quantitat de pisos buits que tenim. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 
membres electius presents). 
 
 11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI CESSIÓ D’ÚS DE TERRENY A 
FAVOR DEL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. (EXP. NÚM. UA/92/10/04). 
 
 I.- CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS. 
 
 1r.- APROVAR en els seus propis termes, contingut i abast i en allò que pugui 
esdevenir necessari minuta de conveni entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i 
el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya, relatiu a la cessió d’ús d’una porció de terreny municipal de 150 m² , als 
efectes de destinar-la a la construcció i posada en funcionament d’una torre de 
radiocomunicació per donar cobertura de banda ampla, telefonia mòbil i TDT dins el 
marc del projecte Catalunya Connecta, a l’àmbit de Can Cortés, per termini de 30 
anys a comptar de la data de la seva signatura prorrogables per mutu acord de les 
parts abans de la seva finalització, tot això de conformitat a l’informe favorable de 
l’Enginyer tècnic de telecomunicacions i Direcció de l’Àmbit d’Innovació i Tecnologia 
de data 8 de juliol de 2010. 
 
 2n.- FACULTAR l’Alcalde-President o Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori, 
indistintament, perquè pugui signar l’esmentat conveni de cessió d’ús, d’acord amb 
allò que determina l’article 53 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
 3r.- PROCEDIR a publicar aquesta minuta de conveni, en el tauler d’edictes 
municipal i en el Butlletí Oficial de la Província, per tal de garantir llur consulta pública, 
en els termes de l’article 8.3) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i article 26 del seu Reglament aprovat 
per Decret 305/2006, de 18 de juliol. respectivament. 
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 4t.- ANOTAR a l’epígraf corresponent de l’Inventari de Béns i Immobles 
Municipal, l’esmentada cessió d’ús d’acord amb el que determina l’art. 100 i 
concordants del vigent Reglament del Patrimoni dels Ens Locals. 
 
 5è.- RECTIFICAR els Padrons Fiscals Municipals en allò que sigui necessari 
en ordre a la possible imposició de les càrregues corresponents. 
 
 II.- INICI D’EXPEDIENT DE CESSIÓ D’ÚS. 
 
 1r.- INICIAR amb el quòrum previst a l’art. 47.2.ñ) de la Llei Reguladora de les 
bases de Règim Local 7/1985 de 2 d’abril, i art. 114.3.) del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, en relació als arts. 144.c) i 217 i d’acord amb 
el que determina l’art. 53 i següents del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals 
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, la cessió d’us d’una porció de terreny 
municipal de 150 m² qualificada de zona 7b pel planejament vigent, de domini públic 
municipal, segons l’Inventari Municipal de Béns i que forma part del número de bé 
2902, a favor del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes de destinar-la a la construcció i posada en 
funcionament d’una torre de radiocomunicació per donar cobertura de banda ampla, 
telefonia mòbil i TDT dins el marc del projecte Catalunya Connecta, a l’àmbit de Can 
Cortés, per un termini de 30 anys, d’acord amb la minuta de conveni de col·laboració 
a que fa referència l’apartat I d’aquest acord  i, en conseqüència, es condiciona 
aquesta a la subscripció del mateix i tenint en compte l’informe favorable emès en 
data 15 de setembre de 2010 per part de l’arquitecte municipal i Cap del Servei de 
Planejament i Gestió de l’Àmbit de Territori. Dita superfície forma part de la major 
finca registral núm. 53316, la descripció de la qual és: 
 
URBANA: Parcel·la de forma irregular, destinada a equipament públic, situada al 
terme de Sant Cugat del Vallès, identificada com a “Finca B”, del Sector B de Can 
Cortés. Té una superfície de mil nou-cents quatre metres i seixanta-dos decímetres 
quadrats. LIMITA al Nord, en línia corba de noranta-dos metres, amb l’Avinguda de 
Can Cortés; al Sud en línia corba de cent sis metres, amb l’Av. de Collserola; a l’Est, 
en línia recta de trenta-quatre metres, amb pas de vianants; i a l’Oest, en línia corba, 
amb l’Avinguda Collserola. 
 
Inscripció: Inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès, al Tom-
Llibre 1480, foli 171, finca 53316.  
 
Referència cadastral: 5771201DF2857B0001QL. 
 
 2n.- APROVAR documentació planimètrica elaborada per part del Servei de 
Planejament i Gestió de l’àmbit de Territori, on es troba grafiada la porció de terreny 
de 150 m², l’ús de la qual ha d’ésser cedit al Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, i que forma part de la 
major finca registral núm. 53316, descrita en el punt primer del present acord, 
procedint a identificar l’esmentada porció de terreny de cessió d’ús, la qual es 
transmet lliure de càrregues i gravàmens, d’acord amb la següent descripció: 
 
URBANA: Parcel·la de forma irregular, destinada a la construcció i posada en 
funcionament d’una torre de radiocomunicació per donar cobertura de banda ampla, 
telefonia mòbil i TDT dins el marc del projecte Catalunya Connecta, LIMITA al Nord, 
amb l’Av. de Can Cortés, a l’Est amb pas de vianants i al Sud i Oest amb major finca 
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de propietat municipal, incorporada a l’Inventari de Béns de l’Ajuntament amb el 
número de bé. 2902. 
 
Referència cadastral: 5771201DF2857B0001QL. 
 
 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 i tauler d’edictes municipal, 
d’acord amb el que preveu el punt tercer de l’article 49 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, en relació a 
l’art. 160 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
 4t.- DONAR COMPTE al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya als efectes previstos reglamentàriament tenint en compte el que disposa 
l’art. 49.3) del Decret 336/1988. 
 
 5è.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’esmentat expedient de cessió d’ús de 
terreny, sempre que superats els terminis assenyalats en el punt tercer anterior no 
s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació davant l’esmentat expedient patrimonial, 
i s’hagi subscrit el conveni de col·laboració a que fa referència l’apartat I d’aquest 
acord. 
 
 6è.- FACULTAR a l’Alcalde-President o Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori 
indistintament, per signar tots els documents que puguin esdevenir necessaris pel 
desenvolupament del present acord, tant escriptures públiques, com actes 
administratives i demés que puguin esdevenir necessaris, i DELEGAR a la Junta de 
Govern Local l’adopció d’acords complementaris si foren necessaris. 
 
 7è.- ANOTAR a l’epígraf corresponent de l’Inventari de Béns i Immobles 
Municipal, l’esmentada cessió d’ús d’acord amb el que determina l’art. 100 i 
concordants del vigent Reglament del Patrimoni dels Ens Locals. 
 
 8è.- RECTIFICAR els Padrons Fiscals municipals en allò que sigui necessari 
en ordre a la possible imposició de les càrregues corresponents. 
 
 9è.- DETERMINAR que la implantació d’aquesta torre de radiocomunicació, 
haurà d’ésser objecte de la tramitació del corresponent projecte d’obra ordinària que 
haurà de comptar amb el vist-i-plau de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, tot això 
sense perjudici que per part municipal es pugui participar en concurrència sobre 
aquella porció de terreny de propietat municipal, en qualsevol moment. 
  
 10è.- DETERMINAR que tota responsabilitat derivada de la utilització d’aquest 
espai públic serà assumida pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 11è.- NOTIFICAR el present acord al Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Els portem avui un 
punt que va relacionat amb el Pla Especial de Telecomunicacions que ja vam portar 
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en aquest Ple, concretament i com saben donat l’interès de tenir cobertura arreu de la 
ciutat, ja sigui de banda ampla, telèfon mòbil i TDT, se’ns va plantejar per part de la 
Generalitat de Catalunya la possibilitat d’ubicar una antena o un punt de connexió, 
una torre de radiocomunicacions concretament en un sector de Can Cortés. 
Concretament el que iniciaríem és la cessió d’un terreny d’equipament, els veïns han 
estat d’acord, és a dir la majoria de veïns de la zona tenen mancances serioses en 
totes aquestes qüestions i en cobertura i en aquest sentit el que portaríem és aquesta 
cessió a la Generalitat de Catalunya d’aquest terreny perquè dins del Pla “Catalunya 
connecta” pugui ubicar aquesta torre de radiocomunicacions. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 
membres electius presents). 
 
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 
 12.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 
MUNICIPAL DE L’ANY 2009. 
 
 Vist l’informe d’Intervenció de data 14 de setembre de 2010, on s’informa 
favorablement sobre l’aprovació definitiva del Compte General Municipal de l’any 
2009 format pel Compte General de l’Ajuntament, els comptes generals dels seus 
organismes autònoms: el Patronat Municipal d’Educació (PME), l’Organisme Autònom 
Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC), l’Organisme Autònom 
Municipal Centre Cultural (OAMCC) i l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció 
Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI), així com la Memòria de Gestió i 
Comptes Anuals de la Societat S.P.M. Promocions Municipals de Sant Cugat del 
Vallès, SA (PROMUSA), ja que la Comissió Especial de Comptes va informar 
favorablement el Compte General Municipal de 2009. 
 
 Atès que en el Butlletí Oficial de la Província del dia 2 de juny de 2010, es va 
publicar l’edicte de formulació i rendició dels diversos Comptes Generals del 2009, 
així com la pertinent exposició pública i els vuit dies més de presentació de possibles 
reclamacions o al·legacions va finalitzar el dia 1 de juliol de 2010. 
 
 Atès que no s’han presentat al·legacions als Comptes Generals i de conformitat 
amb allò que disposa l’article 212.4) del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Compte General Municipal de 
l’any 2007, acompanyat dels informes de la Comissió Especial de Comptes, es 
sotmetrà al Ple de la Corporació per a que, si s’escau, pugui ser aprovat abans del 
dia 1 d’octubre. 
 
 D’acord amb l’article 223.2) del RDL 2/2004, de 5 de març, s’haurà de trametre 
a la Sindicatura de Comptes (com a òrgan de control extern dels ens locals) abans 
del dia 15 d’octubre, aquest Compte General Municipal un cop estigui degudament 
aprovat pel Ple municipal. 
 
 Així doncs, PROPOSO: 
 
 1r.- APROVAR  de forma definitiva el Compte General Municipal de l’any 2009. 
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 2n.- TRAMETRE a la Sindicatura de Comptes aquest Compte General 
Municipal degudament aprovat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Aquest 
punt és el de l’aprovació definitiva de tots els comptes públics del municipi per a l’any 
2009 en tot el que és la seva vessant de l’Ajuntament, Organismes Autònoms i la 
Societat PROMUSA. Hi ha un informe com és preceptiu d’Intervenció, del 14 de 
setembre de 2010, on s’informa favorablement aquesta aprovació i hi ha també la 
informació favorable de la Comissió Especial de Comptes que s’ha constituït a 
aquests efectes per analitzar aquests comptes i per votar-los en aquest cas 
favorablement. Això està publicat des del 2 de juny de 2010 al BOPB i s’ha establert 
el preceptiu període també d’exposició pública fins que finalment a data d’avui el 
portem a l’aprovació definitiva en aquest plenari municipal. 
 
 Només fer quatre apunts perquè saben que ha estat una tònica habitual que 
sempre hem defensat que això que fem avui és una aprovació de caràcter 
específicament tècnic de tots els comptes municipals consolidats. És una tasca molt 
comptable, molt tècnica de tot l’àmbit d’Economia, especialment amb la 
responsabilitat d’Intervenció, però que inclou a totes les persones que treballen en 
l’àmbit econòmic de la casa, incloent-hi tots els tècnics de l’àrea, com la pròpia 
Tresoreria, etc., per les diferents vessants que això incorpora. Felicitar a tota la gent 
que fa una tasca moltes vegades una mica no molt pública però sí molt treballada i 
molt constant, per a que finalment pugui haver-hi aquesta documentació amb tota 
transparència com és necessari, com és menester i a més uns comptes que plasmen 
una realitat molt clara i que posen de manifest una situació molt estable d’aquesta 
institució en un període de crisi forta com estem travessant, que encara no ha acabat, 
que cal seguir portant el rigor al màxim, però que a dia d’avui sí que podem tenir clar 
que s’ha produït una contenció de la despesa clara, que afrontarem uns pressupostos 
del 2011 on amb molt d’orgull podrem dir que aquesta institució s’ha adaptat a la nova 
situació d’ingressos generals i això és terriblement important perquè de l’esforç dels 
darrers anys ens permetrà afrontar un pressupost 2011 en el qual ja coneixem tots la 
caiguda d’ingressos, ha estat molt espectacular, però la despesa d’aquesta casa 
haurà aconseguit adaptar-se a aquesta nova realitat i això realment és important. Uns 
comptes que posen de manifest que seguim pagant a tots els proveïdors en un 
termini de pagament que crec que és exemplar, a 30 dies, seguim vetllant per tot 
això. Totes les polítiques financeres de la casa no només miren per la rigorositat 
pressupostària, sinó miren molt en termes de caixa, que finalment hi hagi diners per a 
pagar i aquesta no és una qüestió menor, perquè els pressupostos ho aguanten tot. 
La tendència habitual havia estat possiblement portar pressupostos a l’alça. Aquests 
pressupostos després no s’acompleixen, la despesa és real i és quan les 
Administracions Públiques entren en una dinàmica de dèficit que és impossible de 
contenir. Periòdicament, any rere any hem pressupostat ingressos a la baixa. Això 
evidentment retallava la despesa però feia possible aquest pressupost real que tenim 
a dia d’avui. El resultat d’explotació és positiu, el resultat és molt important perquè és 
el que et permet fer les devolucions de les amortitzacions, el que tornem als bancs 
cada any i això és molt rellevant perquè evidentment aquella quantitat que tu 
amortitzes, aquella quantitat que tu pots tornar als bancs amb una anualitat és una 
nova quantitat que tu pots demanar d’endeutament i per tant, nova inversió que pots 
fer pel territori. 
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 Afrontem jo crec un any 2011 molt complicat, però sí que m’atreveixo a dir que 
si la crisi comença a tocar fons o realment estem tocant fons, aquesta institució i 
aquesta ciutat té bons números com per poder començar l’arrencada quan pertoqui, 
esperem que ben aviat i això no duri més de finals de 2011, doncs podem tenir una 
ciutat que es pugui plantejar un nou creixement, un nou impuls amb totes les 
polítiques que l’equip govern que li toqui governar aquesta ciutat el 2011-2012 doncs 
tingui si més no l’economia sanejada.  
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Bé, des d’ERC 
com sempre en aquest cas volem començar la nostra intervenció reconeixent la tasca 
dels tècnics de l’àmbit d’Economia que segueix responent als bons criteris de 
professionalitat i el rigor tal i com és exigible. Dit això anunciem el nostre vot afirmatiu 
en aquest punt. Avui votem l’aprovació del compte general municipal de l’any 2009 
quan, immersos en una crisi econòmica provocada pel liberalisme més radical, que 
ha convertit en una sala de joc el sistema financer internacional i de la que encara no 
n’hem sortit. CiU, ICV i ERC van fer un esforç de consens i varem tirar endavant 
plegats un pressupost centrat en les polítiques socials i la reactivació econòmica, un 
acord que s’ha demostrat necessari i útil. No en va varem acordar com element 
destacat la creació d’un fons de contingència que anés destinat a partides com 
escoles bressol, beques menjador o Servei d’Atenció Domiciliària. Uns diners que van 
ser mobilitzats en la seva totalitat i que amb satisfacció comprovem que han quedat 
consolidats en el pressupost de 2010. Amb l’esperit d’afrontar la crisi accentuant les 
polítiques socials i d’atenció a les persones ERC va arribar a un acord de 
pressupostos també el 2010. Afegint en aquest cas una partida de 200.000 euros allà 
on va haver més ombres durant el 2009: les polítiques d’ocupació. Ras i curt, a ajudar 
a la gent a trobar feina amb les eines de que pot disposar l’Ajuntament. 
 
 Abans d’acabar la meva intervenció deixi’m dir que el Grup d’ERC considera 
que de cara a confeccionar el Pressupost de 2011 serà de vital importància tornar a 
recollir aquelles prioritats que s’han demostrat com a imprescindibles i justes. És a dir, 
posar el ple accent en les polítiques socials i d’atenció a les persones, per tal de 
mitigar des de les possibilitats del municipi les conseqüències d’una crisi de la que no 
en són responsables ni els joves, ni les famílies, ni els pensionistes, ni les entitats, ni 
els funcionaris. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Avia’m, jo 
intentaré ser breu perquè sóc dels que penso que el debat el varem tenir a la 
liquidació però avui és un dia d’aquells que ens toca posicionar-nos sobre uns 
comptes que evidentment com ha dit el Sr. Grangé, nosaltres varem pactar un 
pressupost amb l’equip de govern i amb ERC i que nosaltres en aquest cas no 
votarem a favor, però no votarem en contra, que això és la notícia avui. Avui ens 
abstenim en el compte general. Per què ens abstenim? Bé, abans d’entrar en matèria 
sempre hi ha el debat polític de que si aquest punt és tècnic, si és polític, si cal debat, 
si no cal debat. A veure, és tècnic perquè és el moment en el que portem tota la 
documentació al Tribunal de Comptes però aquesta documentació té una 
consistència, té una línia política i té unes accions, aleshores jo també entenc que 
això també és política. Per tant, una petita valoració sobre l’experiència d’un pacte de 
pressupost, en línies generals agredolç, perquè va ser un pacte de pressupost que 
evidentment va portar un ferm consens entre tres forces polítiques que van fer un 
exercici de responsabilitat de posar-nos d’acord per tal del que semblava que era una 
crisi curta havia de ser l’inici del final de la crisi i al final ha començat a ser la línia 
ascendent de la crisi en aquell moment i varem fer aquest exercici de responsabilitat. 
I el varem fer condicionats sobretot amb unes partides de contingència, partides de 
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contingència que com ha dit el Sr. Grangé eren 350.000 € en polítiques socials i 
350.000 € en polítiques d’ocupació. Quan dic que és agredolç és perquè l’experiència 
de les polítiques socials en aquest cas va ser molt satisfactòria. És veritat, miro a la 
Sra. Fortuny però és veritat, va ser satisfactòria, a més a més totes les línies de 
subvenció de la Diputació i de la Generalitat van ajudar molt a tirar endavant 
polítiques que en aquell moment feien falta. Però, la part d’ocupació jo no sé què va 
passar que aquells 350.000 € no es va fer despesa. No hi havia un pla d’acció 
contundent de cara a fer polítiques d’ocupació per a la gent treballadora que es 
queda a l’atur. Ho dic perquè si bé sí que es fa política de promoció econòmica, una 
promoció econòmica determinada que a nosaltres no ens agrada però això es un 
debat ideològic que vostè considera que és primordial que es posar a Sant Cugat en 
el món amb un anunci al Financial Times, o es fer el SantCugatTribuna a l’Auditori, 
també trobem a faltar que no es facin polítiques d’ocupació contundents. I aquesta és 
la part que més mal ens va fer. Per una altra banda, a nivell de comptes, hem de 
recordar que aquests números quadren perquè SOREA va fer un reconeixement 
d’una errada material, i aquests números amb un ingrés extra de 15 milions d’euros 
finalment van quadrar. És per tot això que nosaltres ens abstindrem, no votarem en 
contra per responsabilitat, perquè nosaltres varem donar suport a aquest pressupost i 
a les línies mestres que es van mostrar en aquell pressupost però evidentment 
l’execució final no va ser la que nosaltres en esperàvem i per tant ens abstindrem.  
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Estic 
una mica esmaperdut de que ningú hagi fet referència a SOREA i als 15 milions 
d’euros que van fer quadrar el pressupost. Doncs estic molt content que el company 
d’ICV hagi fet menció a SOREA, a aquests 15 milions que van servir per tancar el 
pressupost i estic esmaperdut que els altres 2 companys no hagin fet servir aquest fet 
que crec jo en mi mateix però també l’Interventor que és un fet que -tal i com consta a 
l’informe de l’Interventor- extraordinàriament fa que els comptes siguin estranys, 
diferents, i en tot cas que el resultat sigui positiu en relació a aquesta situació. 
 
 Deixant de parlar del tema esmaperdut centrem una mica el debat, avui estem 
aprovant els comptes generals que hem d’enviar -com vostè molt bé ha dit- al 
Tribunal i vostè també, que és exactament, excepte alguns petits canvis, de 
finalització de partides, el debat que ja varem tenir si no recordo malament el mes de 
maig, de la liquidació del pressupost de 2009. Al temps d’ara el pressupost de 2009 ja 
sembla que sigui tot molt tard. Nosaltres també volem felicitar al responsable de 
l’Àrea d’Economia i Intervenció per la tasca realitzada. Algú dirà: “home! per això 
estan”, però jo crec que entre la documentació i tot plegat està molt encertat. 
 
 El nostre vot serà negatiu, en cap cas volem qüestionar la legalitat o els 
procediments o qualsevol altra situació realitzada per l’equip de govern o els 
responsables tècnics. D’acord? Era important fer la matisació perquè sempre el tenim 
respecte a aquest aspecte i millor que ho deixem clar. Miri, nosaltres no donarem 
suport a aquests comptes generals, primer perquè no es van acceptar totes les 
nostres esmenes realitzades al pressupost de 2009, a la liquidació no es pot votar, 
per tant s’ha de votar aquí i nosaltres fem un posicionament polític, posicionament 
polític no tècnic, entre d’altres coses perquè per això estem. Malgrat tot aquests 
comptes generals tenen coses positives. Jo crec que és important que es destaquin: 
la primera igual que vaig fer la meva intervenció sobre la liquidació, entenem que des 
de l’any 2003, des de l’entrada del Regidor s’ha fet un seriós treball amb tota la 
documentació i també en la generació d’ingressos i despeses. Jo crec que aquest és 
un tema que s’ha de posar sobre la taula igual que també el traspàs a la Diputació de 
Barcelona en el cobrament dels impostos. Ja sé que ho dic cada dia, cada dia que 
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fem la intervenció, es podia haver fet abans però per allò dolent vostès també van ser 
responsables de que no es fes i per allò bo Sr. Joly vostè va ser qui ha tirat endavant 
aquesta situació i, per tant, també s’ha de reconèixer. No cal que li digui que el meu 
company Calsamiglia es va afartar de parlar en el desert però al final diguem-ne que 
les coses tiren per on tiren. Aquest fet de la Diputació de Barcelona ha permès que 
tinguem una ràtio de cobrament -acabaré de seguida Sr. Alcalde- molt important, fet 
que permet que puguem quadrar un pressupost, entre d’altres coses. Ingressem 2 
milions d’euros de multes, per tant, això també va bé per a que es tanqui el 
pressupost. No entraré a qüestionar la capacitat dels ciutadans de Sant Cugat per 
aparcar malament o no. Són 2 milions. Fa uns anys eren 300.000 euros. Una de 
dues: o fem més multes o els ciutadans aparquen pitjor. I també és positiu que estem 
per sota, el 2009, de l’endeutament màxim. Estem a un 68%. Ja sabeu que això de 
l’endeutament del pressupost és com el riu, cada any en tenim un diferent. El 2009 en 
teníem un, ara en tenim un altre. I quan acabi aquest any podria ésser que tinguéssim 
o de més o de menys, això és una qüestió que a hores d’ara no ho sabem. Cal 
destacar que en aquest pressupost allò que varem preveure que ingressaríem i allò 
que varem preveure que gastaríem no ha estat al 100%, ha estat al voltant d’un 78%, 
75%. Per tant, tal i com consta també a l’informe entenem que va haver una 
pressupostació d’ingressos deficient, que es va adequar a les despeses, evidentment, 
perquè sinó estaríem en dèficit. I aleshores entrem en allò que fa que aquest 
pressupost quadri, apart de les multes, però això és un fet a tot arreu. Bé, nosaltres, o 
el govern, ha netejat una sèrie d’ingressos que no es cobraran: el tema d’IKEA, el 
cobrament d’IKEA, que tots sabem que està ja més passat que els Beatles, per 
alguns, el Mira-sol Centre, els possibles ingressos, els possibles ingressos del Mira-
sol Centre, el cobrament de l’Estonac i les contribucions famoses que vostè tant ha 
treballat. Les contribucions de Mira-sol, La Floresta, on com que hi ha una sentència 
judicial que diu que els ciutadans no cobraran, que els ciutadans no hauran de pagar i 
per tant, no hi hauran ingressos de l’Ajuntament. Per tant, tot això ho netegem i el 
resultat final ens dóna un resultat bastant negatiu que de sobte el podem tancar 
perquè ens venen 15 milions d’euros de SOREA, no cal que expliquem per què, ja ho 
saben, ens venen 15 milions d’euros de SOREA que teòricament es cobren a l’any 
2009, 2010, 2011 i 2012, però ens els gastem tots en tancar el pressupost de 2009. 
Fàcil, si no haguéssim tingut SOREA haguéssim tingut un dèficit. Per tant, el que 
nosaltres volem posar sobre la taula ha anat com a únic punt gairebé d’aquesta 
liquidació, és que els comptes de SOREA permeten maquillar, l’entrada dels diners 
de SOREA permeten maquillar un superàvit que si no hauria estat negatiu. I per tant, 
estaríem en una situació molt, molt complicada. Després, no entraré a mirar partida 
per partida perquè vostès tampoc han fet un debat en relació a les partides del 
compte general, però és important que sapiguem d’on venen els resultats i què se 
n’ha fet amb els diners de SOREA, ja no hi són. Bluf, han desaparegut. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Crec que 
hi ha hagut intervencions molt interessants que donen peu a comentar un parell de 
coses. Començar pel principi amb la intervenció d’ERC. Recollim les seves paraules 
al respecte de l’objectiu que pretén de cara al pressupost 2011, que en principi 
podríem avançar que també, possiblement compartirem, que és aconseguir 
estabilitzar la situació i els mateixos objectius que formaven part del 2010, per què 
no?, que puguin seguir formant el moll de l’ós dels objectius i del pressupost, per tant, 
del 2011. 
 
 Amb el Sr. Calderon, en moltes coses podríem estar d’acord, amb la que no 
estarem d’acord, evidentment, és amb els comentaris que ha fet del tema de 
promoció econòmica, perquè en definitiva jo crec que tots tenim aquí, 
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independentment de les diferents vies d’accés, tots tenim les mateixes intencions o 
tots busquem el mateix resultat i és que la gent trobi feina en una situació que és 
terriblement complexa. El que passa és que com jo li he dit moltes vegades nosaltres 
entenem que la millor oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya, la millor oficina dels 
Serveis d’Ocupació, són les pròpies empreses. Si les pròpies empreses no són 
capaces de donar feina, per molt grans que tinguem les nostres oficines de política 
d’ocupació, per molta gent que posem a treballar i per molt que inflem la maquinària 
pública de fer formacions i més formacions i fer més programes i fer més subvencions 
de la Generalitat i d’Europa i de tot el món, si tot això realment no impacta sobre la 
realitat i no és pràctic per les empreses doncs no acabes tenint el resultat que tant 
necessites que és que la gent a la qual destines polítiques d’ocupació trobi feina. A mi 
n’enorgulleix moltíssim, fa ara cosa de 15 dies quan varem fer un curs de formació 
específic a 80 persones en un curs d’utilització de carretons, del toro mecànic clàssic 
per la logística a les empreses i 40 persones amb aquest curs acabat varen trobar 
feina i estan directament treballant un cop acaben aquell curset de les hores 
corresponents. Això molt sovint no presenta unes dades tan bones i no és fàcil, per 
tant, orientar polítiques d’ocupació que realment, no s’alimentin per si mateixes de fer 
moltes coses, sinó sobretot de fer aquelles coses que fan que les empreses poden 
donar llocs de feina i d’aquí -i recullo la seva ironia- el Financial Times i la promoció 
territorial precisament per això, perquè volem que les nostres empreses tinguin les 
màximes possibilitats d’èxit, tinguin les màximes possibilitats de fer una bona activitat 
i, per tant, de contractar gent que és el més important. I finalment de cara als 
números i de cara a la gestió econòmica i de tots els números que ara estem tancant i 
a la consolidació financera general, mencionar que en definitiva cal avançar-se a les 
dades, avui en dia llegim una foto a toro passat, la informació dels estats financers és 
terriblement important perquè dóna peu a que podem analitzar que les dades són les 
correctes i per tant aquí estem parlant de transparència, però en temes de gestió no 
pots esperar conèixer les dades perquè si les dades són dolentes ja has fet tard. Per 
tant, aquí hi ha un exercici de molt rigor amb el que és el dia a dia de la gestió 
pressupostària que un permanentment ha d’estar preveient com tancarà els números 
i això és el que ara nosaltres mateixos ja estem fent pel 2010 i també fins i tot amb 
escenaris del 2011. Jo crec que aquesta és una feina que tots plegats hem 
d’interioritzar i per això és polític. Vostè deia “potser jo crec que és polític també els 
números dels estats financers que ara estem aprovant”. Sí que ho són i tant que són 
polítics des del punt de vista que evidentment són el resultat d’un avançament, d’una 
situació econòmica que en definitiva és el resultat de la gestió del dia a dia i de les 
polítiques públiques que portem a terme. Per tant, conclusió, posar molt èmfasi en la 
gestió. 
 
 I finalment, ja per acabar, la qüestió que vostè ha tocat i ha posat molt èmfasi 
dient la paraula maquillar. Jo li diria que és del tot incorrecte maquillar o si més no li 
diria estigui tranquil perquè no és així. Permeti’m la broma que crec que fins i tot el 
Pau Calsamiglia estaria molt content dels números que es presenten avui dia en 
aquesta sala i per la seva tranquil·litat que sí que és cert que és un ingrés 
extraordinari, evidentment que és un ingrés extraordinari el de SOREA, però no és 
una casualitat, és el fruit del treball de la despesa. Quan tu treballes la despesa, quan 
treballes tots els proveïdors i quan treballes a on t’estàs gastant els diners vas a parar 
a quelcom que és fonamental: que són les concessions públiques. I les concessions 
públiques gestionen molts recursos econòmics en nom de l’Administració nostra, en 
nom de l’Ajuntament de Sant Cugat i, una d’elles, era SOREA. I gràcies a una tasca 
intensa, vostès recordaran tots els programes de Sant Cugat Eficient i tota aquesta 
obsessió que hi havia en els cercles d’estalvi i anar treballant tota aquesta vessant de 
la despesa va donar la casualitat que varem tocar un tema realment important com 
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era el tema de SOREA. I el tema de SOREA ha possibilitat aquest estalvi 
extraordinari o aquest ingrés extraordinari com altres ingressos extraordinaris que 
estan havent-hi aquests darrers anys. Formen part dels números, formen part de la 
gestió econòmica, però l’important -i fixis que vostè mateix ho ha comentat Sr. 
Villaseñor- és que hem fet net de tot allò que estava pendent antigament i això és 
molt important. Amb aquests ingressos extraordinaris hem pagat despesa 
extraordinària,  no només despesa corrent. Sinó que ens hem permès el luxe també 
de tot allò que hi havia en dubte de que potser a lo millor no es cobrava, ho hem 
pogut rematar i ho hem pogut liquidar en aquest mateix moment. I això és 
importantíssim, perquè en un moment de crisi com l’actual un el que podria dir és ves-
ho aguantant, ja ho liquidarem quan vinguin èpoques millors. Nosaltres amb aquests 
diners de SOREA ens hem permès el luxe de poder rematar tot allò que pogués tenir 
el mínim dubte, i fins i tot afegir-hi 6 milions d’euros addicionals i portar-los a 
provisions pels impagats que poguessin haver amb la gestió tributària. Aquest és un 
tema molt important i en definitiva vostè em dirà: “home i això és cert?, no és cert?”. 
Li donaré una prova de per què és cert: quan tanquem el pressupost 2011, si aquests 
ingressos extraordinaris no fossin sostenibles, el pressupost 2011 -si ja no tingués 
ingressos extraordinaris- no s’aguantaria pressupostàriament, i la previsió de la 
despesa seria superior a la previsió de l’ingrés. I  veurà com tenim el pressupost de 
2011 equilibrat i aquesta és la prova manifesta que en definitiva aquests ingressos 
extraordinaris el que ens han servit és com un pulmó d’oxigen, anar treballant la 
despesa -el que els he comentat anteriorment- per adaptar-nos finalment a la situació 
d’un menor nivell d’ingressos. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Intentaré ser breu, una mica més que vostè si puc. Comparteixo part de la seva 
intervenció. Avia’m, com pot entendre estic molt més a prop de saber què és el que 
pensaria el Sr. Calsamiglia que vostè. És una qüestió simplement de sentit comú. El 
Sr. Calsamiglia estaria molt content que s’hagin tirat endavant coses que ell ja deia i 
que finalment quan ell ja no hi era s’han pogut tirar endavant. Ara, amb el tema del 
maquillatge no puc estar d’acord amb vostè. Jo així d’entrada no em maquillo, però 
simplement maquillar per exemple el que vol dir és tapar per exemple les ulleres, les 
ulleres hi continuen essent i no es veuen. Els 15 milions de SOREA que han estat uns 
diners que han vingut d’un treball, evidentment, de gestió d’aquesta concessió, com 
poden haver-hi d’altres, i que s’havien de cobrar en 3 anys, s’han gastat el 2009. Jo 
simplement el que li demano a vostè és claredat i que es digui: sí, es va gastar això el 
2009 i no se n’ha gastat el 2010, o el 2011, o el 2012, es va gastar abans, fins i tot 
abans de que es cobrés la majoria de tot aquest ingrés. És que és així. I al final ens 
anem a qüestions molt fàcils. Jo li pregunto. Què hauria passat si no haguessin vingut 
aquests diners, aquests 15 milions de SOREA?. Amb aquests diners hem tingut un 
superàvit de més d’1 milió, hem tingut un superàvit important arrel dels diners aquests 
que han vingut. Jo li pregunto: si no haguessin vingut aquests diners de SOREA com 
hauríem tancat el pressupost? Suposo que em podria respondre, “home no hauríem 
netejat tantes qüestions de difícil cobrament”, però clar, com no volem netejar IKEA? 
Com no ho volem treure dels ingressos si no hi és? No hi és. Com no volem netejar 
els ingressos de Mira-sol i la Floresta si hi ha sentències judicials? S’han de netejar. 
Tema Mira-sol: home en aquests moments no es podia pressupostar ingrés, vostè ho 
sap per això ho han netejat i ho han fet molt bé. Ens estaríem enganyant 
pressupostàriament. I la pregunta, li torno a repetir, què hauria fet vostè si no 
tinguéssim els diners de SOREA?, netejar allò que és innetejable? no és la resposta.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
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Vots a favor:     16 (CiU, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   4 (PSC) 
Abstencions:       3 (ICV-EUiA) 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Si, Sr. Villaseñor, digui’m? 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: No, 
primer, demanar disculpes amb aquesta diguem-ne situació del vot, que ha vingut 
propiciada entre altres coses, perquè quan algú fa una pregunta a un altre 
representant -el Sr. Joly en aquest cas- se suposa que com a mínim, se’l respongui. 
Per això vostè ha tirat endavant, no cal que respongui, vostè ha tirat endavant la 
votació, però li demanaria si us plau que en d’altres ocasions tingués la consideració 
cap aquest regidor o qualsevol altre. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: 
Bàsicament la no resposta ha estat pel temps que ja portàvem amb el debat i he 
considerat que potser ja tocava. Si vol, amb molt de gust, a la fase final de les 
preguntes, si vostè m’ho recorda jo li donaré resposta. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: I si volen després quan acabi el Ple es poden 
quedar l’estona que vulguin..... 
 
Serveis Interns i Innovació 
 
 13.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ DE LA 
SECCIÓ SINDICAL DE CCOO CONTRA L’ACORD PLENARI DE MODIFICACIÓ DE 
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 
8/2010 SOBRE MESURES EXTRAORDINÀRIES PER LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT 
PÚBLIC.
 
 Vist el recurs de reposició interposat dins de termini hàbil per part de la Secció 
Sindical de CCOO d’aquest ajuntament contra l’acord adoptat pel Ple municipal en 
sessió de 21 de juny de 2010 pel qual fou aprovada la proposta de modificació de 
retribucions del personal de l’ajuntament i dels organismes autònoms municipals i de 
les retribucions a càrrecs electes, en aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de 
maig, sobre mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. 
 
 Atès que els arguments impugnatoris de l’acord plenari municipal adduïts en 
via de recurs de reposició es circumscriuen als següents extrems: 
 
1r.- El Reial-Decret 8/2010 i l’acord plenari municipal haurien incorregut en greu 
vulneració del dret a la negociació col·lectiva i a la llibertat sindical emparat per 
l’article 28.1) de la Constitució amb la conseqüència derivativa de la nul·litat de ple 
dret de l’acord en els termes previstos per l’article 62.1.a) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (LRJ-PAC). 
 
2n.- Inconstitucionalitat del Reial Decret Llei 8/2010 en no ajustar-se als requisits 
exigits per l’article 86.1) de la Constitució. 
 
3r.- L’acord plenari municipal és contrari a dret per infracció del principi de legalitat 
establert per l’article 9.3) de la Constitució. 
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 Atès que els supraesmentats arguments impugnatoris no desvirtuen la legalitat 
de l’acord municipal en base al següent ordre de consideracions derivades del marc 
jurídic aplicable: 
  
 L’acord adoptat pel Ple Municipal en sessió de 21.06.2010, es concreta i limita 
a l’aplicació d’una disposició normativa amb rang de llei en compliment estricte de la 
mateixa de conformitat amb el bloc de legalitat que es passa a analitzar i dins del 
marc legalment acotat de les competències municipals en els següents termes: 
 
a) L’acatament i aplicació per part municipal del Reial Decret Llei 8/2010 s’insereix 
precisament en el respecte al principi de legalitat establert en l’article 9.1) de la 
Constitució que subjecta a tots els poders públics a la Constitució i a la resta de 
l’ordenament jurídic i per tant a la legislació infraconstitucional. 
 
b) En la mateixa línia l’art. 6 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local preceptua que les entitats locals han d’actuar amb sotmetiment ple a 
la llei i al dret, és a dir al bloc de legalitat que inclou no solament les lleis aprovades 
pel Parlament sinó també els Decrets-Llei aprovats pel Govern Central en el marc de 
la potestat de dictar disposicions legislatives provisionals que han d’ésser sotmeses 
al Congrés dels Diputats que haurà de pronunciar-se dins el termini màxim de 30 dies 
sobre la convalidació o derogació del Decret Llei que en el present cas ha estat 
convalidat per les Corts Generals. 
 
c) De conformitat amb l’article 2.1) del Codi Civil, el Decret Llei 8/2010  publicat en el 
BOE núm. 126 de 24 maig de 2010  va entrar en vigor a partir de l’endemà de la seva 
publicació segons estableix la disposició final sisena del mateix essent d’aplicació 
obligatòria i vinculant per l’Ajuntament de conformitat amb l’eficàcia general de les 
normes jurídiques establerta a l’article 6 del propi codi i que en el seu apartat 3 
determina la nul·litat de ple dret dels actes contraris a les normes imperatives. 
  
d) L’article 3.1) de la LRJ-PAC preceptua que les Administracions públiques han 
d’actuar amb sotmetiment ple a la Constitució, a la llei i al dret. 
 
e) L’Ajuntament no pot deixar d’aplicar una norma imperativa com és un Decret-Llei a 
partir de la seva publicació en el BOE i entrada en vigor que queda integrat en 
l’ordenament jurídic llevat que fos -en el seu moment i cas- eventualment declarada la 
seva inconstitucionalitat per part del Tribunal Constitucional que com a suprem 
intèrpret de la Constitució té atribuïda la competència exclusiva i excloent per 
analitzar si el Decret llei s’ajusta o no a la Constitució i en cas negatiu dictar la 
corresponent sentència declarativa amb la correlativa expulsió de la norma de 
l’ordenament jurídic. 
 
f) En l’escrit de recurs amb una ampla exposició i anàlisi tècnica aprofundida de marc 
jurídic, en cap moment s’assenyala ni al·lega que l’ajuntament en la implementació 
del RDL 8/2010 s’hagi apartat de l’estricta projecció aplicativa de les seves 
determinacions a través de l’acord plenari municipal impugnat.   
 
 En base a l’anterior motivació jurídica, es sotmet al Ple municipal l’adopció dels 
següents acords: 
 
 1r.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat dins de termini hàbil per 
part de la Secció Sindical de CCOO d’aquest ajuntament contra l’acord adoptat pel 
Ple municipal en sessió de 21 de juny de 2010 pel qual fou aprovada la proposta de 
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modificació de retribucions del personal de l’ajuntament i dels organismes autònoms 
municipals i de les retribucions a càrrecs electes, en aplicació del Reial Decret Llei 
8/2010, de 20 de maig, sobre mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit 
públic. 
 
 2n.- TRASLLADAR el present acord al representant de la Secció Sindical de 
CCOO en aquest Ajuntament en els termes establerts pels articles 31, 58 i 59 de la 
Llei bàsica estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ: L’acord 
adoptat pel Ple municipal en sessió de 21 de juny de 2010, de proposta de 
modificació de retribucions del personal de l’Ajuntament, dels organismes autònoms 
municipals i de les retribucions de càrrecs electes es limita a l’aplicació d’una 
disposició normativa amb rang de llei en compliment estricte de la mateixa. 
L’Ajuntament no pot deixar d’aplicar una norma imperativa com és un Decret Llei a 
partir de la seva publicació en el BOE i entrada en vigor que queda integrat en 
l’ordenament jurídic, llevat que fos, en el seu moment i cas, eventualment declarada 
la seva inconstitucionalitat per part del Tribunal Constitucional, que com a suprem 
intèrpret de la Constitució té atribuïda la competència exclusiva i excloent per 
analitzar si el Decret Llei s’ajusta o no a la Constitució i, en cas negatiu, dictar la 
corresponent sentència. 
 
 Per aquest motiu es desestima el recurs de reposició interposat per part de la 
Secció Sindical de Comissions Obreres d’aquest Ajuntament contra l’acord adoptat 
pel Ple municipal en sessió de 21 de juny de 2010, pel qual fou aprovada la proposta 
de modificació de retribucions del personal de l’Ajuntament, dels organismes 
autònoms municipals i de les retribucions a càrrecs electes, en aplicació del Reial 
Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, sobre mesures extraordinàries per la reducció del 
dèficit públic. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:    18 (CiU, PSC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:  0  
Abstencions:      5 (ICV-EUiA i ERC) 
 
MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT 
 
 14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, 
ATESA L’AL·LEGACIÓ PRESENTADA I ESMENATS ELS ERRORS MATERIALS 
DE REDACCIÓ DETECTATS.  
  
 ANTECEDENTS:  

 
 Atesa l’aprovació inicial DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’ENERGIA SOLAR 
TÈRMICA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS efectuada per acord del Ple Municipal de 
data 17 de maig de 2010. 
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 Atesa l’al·legació presentada per part de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix. 
 
 Atesos els errors materials detectats en els articles 3.3), 3.4)  i 11 de 
l’Ordenança. 
 
 Atès l’informe efectuat pels serveis tècnics municipals de Medi Ambient, en 
ordre a incorporar parcialment els suggeriments proposats en l’al·legació presentada, 
i la correcció dels errors materials, i que literalment diu: 
 
Antecedents 
 
L’any 2001 es va aprovar l’Ordenança d’energia solar tèrmica del municipi, en 
aplicació des de la seva entrada en vigor a totes les llicències d’obra major que es 
tramiten a l’ajuntament. D’ençà la seva aprovació han estat aprovades diferents 
normatives estatals i autonòmiques (nou Codi tècnic de l’edificació i Decret 
d’ecoeficiència) que modifiquen els requisits d’aplicació de l’Ordenança d’energia 
solar i fan necessària la seva revisió. 
 
Amb tot, enguany s’ha realitzat una revisió de l’esmentada ordenança, que ha estat  
sotmesa a exposició pública mitjançant l’edicte publicat al BOPB número 146 de data 
19 de juny de 2010 durant 30 dies. 
 
En aquest procés d’exposició pública s’ha rebut una única al·legació per part  de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. Aquesta al·legació proposa el 
següent:  
 
La modificació parcial de l’article 3, apartats 2, 3 i 4 per tal que només s’hagi de 
presentar el projecte bàsic en el moment de sol·licitar la llicència d’obres, i que el 
projecte executiu s’hagi d’aportar abans de l’inici d’aquestes.  
 
Proposta de resolució: 
 
Un cop avaluada l’al·legació, es proposa que aquesta s’estimi parcialment. Es 
proposa que es modifiqui l’apartat 2 de l’article 3 però no els apartats 3 i 4. 
 
En referència a l’apartat 2 de l’article 3, aquest s’ha modificat tenint en compte l’article 
6.1.3) del capítol 2 “Condicions tècniques i administratives” de la part 1 del Codi 
Tècnic de l’Edificació, per tal d’ajustar el nivell d’exigència de projecte solar al moment 
que es presenta el projecte executiu durant el procés de tramitació de llicència d’obra, 
resultant el següent text: 
 
“En la sol·licitud de llicència urbanística o, en el seu cas, el de la llicència ambiental o 
el règim de comunicació per l’obertura d’una activitat, sempre caldrà adjuntar la 
documentació suficient sobre la instal·lació de captació i utilització d’energia solar que 
inclogui els càlculs analítics corresponents i permeti justificar el compliment d’aquesta 
norma. En qualsevol cas, previ a l’inici de les obres serà necessari presentar el 
projecte solar de la instal·lació“ 
 
En referència als apartats 3 i 4 de l’article 3, es considera que aquests no tenen 
incidència sobre el nivell d’exigència al que s’ha d’ajustar la documentació en el tràmit 
de sol·licitud de llicència d’obra, ja que fan referència exclusivament al contingut del 
document anomenat “projecte solar de la instal·lació”. 
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Per una altra banda, i a l’empara del que disposa l’article 105.2) de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, es realitzen tres correccions d’ofici d’errors materials detectades 
durant l’exposició pública de l’aprovació inicial de l’ordenança: 
 
- Esmena a l’article 3.3), s’afegeix la referència “ Annex III”. 
- Esmena de l’article 3.4), on deia Annex II diu Annex III. 
- Esmena a l’article 11 per adequar-lo a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 

Dret a la Vivenda, en el que s’elimina la potestat de revocar les llicències 
urbanístiques i s’afegeix la capacitat de suspendre les obres si existeix un risc per 
la seguretat i/o salut de les persones. En aquest mateix article s’afegeix un punt 
on diu: “En tot el que no estigui previst en el present article, serà d’aplicació la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del Dret a la Vivenda.” 

 
Amb tot, un cop introduïdes aquestes esmenes al text articulat i sense que aquestes 
suposin cap canvi substancial en el contingut de l’Ordenança en revisió, es proposa 
l’aprovació definitiva d’aquesta normativa per Ple municipal. 
 
 En base a l’anterior i en exercici de l’àmbit de competència atribuït al Ple per 
l’article 52.2.r) de la Llei 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
 Atesa la delegació de competències efectuada mitjançant Decret de l’Alcaldia 
número 1.418/2007, de data 18 de juliol de 2007.  
 
 En funció de tot el que s’ha exposat es proposa al Ple Municipal d’aquesta 
Corporació l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
 PRIMER.- INCORPORAR les modificacions proposades en l’informe tècnic de 
data 31 d’agost de 2010, en el que es recomana estimar parcialment l’al·legació 
presentada i rectificar els errors materials detectats en els articles 3.3) i 11, quedant 
redactats els articles 3.2), 3.3) i 11, amb el següent tenor literal: 
 

Article 3.2) 
 
En la sol·licitud de llicència urbanística o, en el seu cas, el de la llicència ambiental o el 

règim de comunicació per l’obertura d’una activitat, sempre caldrà adjuntar la documentació 
suficient sobre la instal·lació de captació i utilització d’energia solar que inclogui els càlculs 
analítics corresponents i permeti justificar el compliment d’aquesta norma. En qualsevol cas, i 
previ a l’inici de les obres, serà necessari presentar el projecte solar de la instal·lació. 

 
Article 3.3) 
 
El projecte d’energia solar haurà de contenir la informació establerta a l’Annex III 

Document guia per al contingut de projectes d’energia solar tèrmica per a les construccions 
de Sant Cugat del Vallès. 

 
Article 11 
 

 1. L’Alcaldia pot disposar la suspensió de les obres d’edificis i usos en aquests que es 
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realitzin incomplint la present Ordenança i comportin risc per a la seguretat i/o salut de les 
persones. 

 
 2. La potestat de suspensió d’obres i usos requereixen la instrucció d’un expedient 
tramitat en els termes previstos en la legislació urbanística i de procediment i règim jurídic 
aplicable a les administracions públiques. 

 
 3. L’alcalde o el regidor delegat són competents per ordenar la suspensió de les obres 
d’edificació que es facin incomplint aquesta ordenança, així com per ordenar la retirada dels 
materials o la maquinària utilitzada, a càrrec del promotor o el propietari.  

 
 4. L’ordre de suspensió ha d’anar precedida en tot cas d’un requeriment al responsable 
de les obres, en el qual s’ha de concedir un termini a fi de complir amb les obligacions 
derivades d’aquesta ordenança i, respectant, en tot cas, el tràmit d’audiència. 

 
 5. En tot el que no estigui previst en el present article, serà d’aplicació la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del Dret a la Vivenda. 
 
 SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’Ordenança municipal d’energia solar 
tèrmica de Sant Cugat del Vallès. 
 
 TERCER.- PUBLICAR l’acord d’aprovació definitiva de l’Ordenança 
municipal d’energia solar tèrmica de Sant Cugat del Vallès en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, en el taulell d’anuncis i el web municipal. 
 
 QUART.- TRASLLADAR el present acord a tots els membres del Ple i als 
Àmbits de Medi Ambient i Territori.   
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVIS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ: Atesa l’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal d’Energia solar 
tèrmica de Sant Cugat del Vallès, que varem fer el passat Ple municipal de 17 de 
maig de 2010 i havent-se presentat una al·legació per part de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix i havent-se detectat diversos errors materials 
proposem incorporar les modificacions proposades en l’informe tècnic, que 
s’incorpora a l’expedient, i que estimen de manera parcial l’al·legació presentada per 
l’EMD i rectificar els errors materials detectats i per tant, aprovar definitivament 
l’Ordenança municipal d’energia solar tèrmica de la ciutat de Sant Cugat del Vallès.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 23 membres electius 
assistents). 
 
CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT 
 
 15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT 
DELS EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS MUNICIPALS. 
 
 La ciutat de Sant Cugat disposa d’una amplia xarxa d’equipaments de titularitat 
municipal que donen serveis a la ciutadania, ja sigui de forma directa o a través de la 
concessió de la seva gestió a diverses entitats. 
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 Amb l’objectiu de garantir la màxima qualitat dels serveis i les activitats que 
acullen les instal·lacions, i la seva eficient gestió, es fa palesa la conveniència 
d’establir un reglament que estigui a disposició de tota la ciutadania i que defineixi el 
règim d’us dels espais i equipaments socioculturals per part d’entitats, institucions o 
persones físiques i en fixi les seves normes d’utilització. 
 
 Per tot això, es presenta a la aprovació del Ple Municipal la Proposta de 
Reglament de Funcionament dels Equipaments Socioculturals Municipals en els 
següents extrems: 
 

ACORDS 
 
 Primer.- APROVAR amb caràcter provisional el Reglament de Funcionament 
dels equipaments socioculturals municipals, en els termes que consten en el text que 
figura incorporat a l’expedient.  
 
 Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública mitjançant la inserció 
d’anuncis al BOPB, al tauler d’edictes de l'Ajuntament i a un diari d’informació del 
municipi, per un termini de 30 dies, durant el qual podrà ser consultat i presentar-se 
al·legacions o suggeriments, en el benentès que de no formular-se cap al·legació o 
suggeriment, el Reglament quedarà aprovat definitivament sense necessitat de nou 
acord, tot allò de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de Bases de Règim Local. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT, 
SR. ESCURA: Es tracta de la proposta d’aprovació del Reglament de funcionament 
dels equipaments socioculturals municipals. Efectivament, és prou sabut que la ciutat 
de Sant Cugat disposa d’una àmplia xarxa d’equipaments de titularitat municipal que 
donen serveis a la ciutadania, ja sigui de forma directa o a través de la concessió de 
la seva gestió a diverses entitats i és amb l’objectiu de garantir la màxima qualitat dels 
serveis i les activitats que acullen les instal·lacions i la seva eficient gestió que era 
evident la conveniència d’establir aquest reglament. Un reglament, entenc, que 
estigués a disposició de tota la ciutadania i que definís el règim d’ús d’aquests espais 
i equipaments socioculturals per part d’entitats, institucions o persones físiques i en 
fixés les seves normes d’utilització. És per tot això que es presenta a l’aprovació 
d’aquest Ple municipal la proposta de reglament de funcionament dels equipaments 
socioculturals municipals que es va estar treballant durant 6 mesos, que es va 
sotmetre, es va consultar amb el propi Consell de Cultura, i que també es va passar 
als diferents Grups polítics d’aquest consistori. 
 
 Es proposen els següents acords: primer, aprovar amb caràcter provisional el 
Reglament de funcionament dels equipaments socioculturals municipals en els 
termes que consten en el text que figura incorporat a l’expedient i, segon acord, 
sotmetre l’expedient a informació publica mitjançant la inserció d’anuncis al BOPB, al 
tauler d’edictes de l’Ajuntament i a un diari d’informació del municipi per un termini de 
30 dies, durant el qual podrà ser consultat i presentar-se al·legacions o suggeriments, 
amb el benentès que de no formular-se cap al·legació o suggeriment el Reglament 
quedaria aprovat definitivament sense necessitat de nou acord, tot això de conformitat 
amb el que estableix l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim 
Local.  
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 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Reconèixer 
com així ha explicat el Tinent d’Alcalde Xavier Escura, que teníem el coneixement 
d’aquest reglament, hem disposat del Reglament definitiu que avui es porta a 
aprovació la setmana passada. Nosaltres, tractant-se d’aquesta aprovació provisional 
ens abstindrem perquè ens volem mantenir amb el dret a presentar una sèrie 
d’esmenes que ja anuncio que aniran en la línia de millorar la participació d’aquests 
usuaris a l’hora de definir no tant el Reglament sinó aquesta Comissió de Seguiment 
de l’ús dels equipaments que en parla el propi reglament. D’alguna manera recollir 
l’interès d’aquests usuaris i usuàries i també perquè pensem que és millorable en 
algun aspecte, per exemple, demanant a l’Ajuntament algunes obligacions: es parla 
dels terminis per sol·licitar espais a les entitats però no es parla de en quin termini 
l’Ajuntament ha de donar resposta. Coneixem casos que s’ha donat resposta a 
col·lectius i entitats d’una manera molt tardana i que això ha provocat certs problemes 
a l’hora de l’organització d’aquest acte o directament a l’hora de la seva anul·lació. En 
aquesta línia anirien les nostres millores, però d’entrada els agraïm que ens hagin 
facilitat la informació i també els felicitem per la feina tècnica que s’ha fet amb 
diferents àmbits que ha estat important.  
 
  . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Bé, en 
primer lloc que quedi constància que en aquest cas a la Comissió Informativa de 
Cultura hem tingut amb temps i forma aquest Reglament. Que ens consta que s’està 
treballant, de fet és un dels punts que hauria d’haver vingut el juliol, per exemple i que 
ens consta que es ve treballant des de fa molt temps. Però, bé, nosaltres per 
circumstàncies “x” no ens hem pogut mirar el text amb profunditat fins fa un parell de 
dies. Tenim unes esmenes a fer, que ja li farem arribar en aquets període 
d’al·legacions, que també van enfocades sobretot en la part de millorar la participació 
en aquesta Comissió de Seguiment. 
 
 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Bé, només 
per dir que també ens abstindrem. Intentarem presentar les nostres al·legacions i un 
suggeriment que el facin arribar -que suposo que així ho faran- al Consell de Cultura i 
a les diferents entitats, i també un tema el qual deia el company Toni Ramon que eren 
sobre els drets i deures. Els drets i deures de la ciutadania però moltes vegades ens 
oblidem dels drets i deures també de l’Ajuntament, i per tant, en un Reglament també 
hauria de tenir constància dels drets i deures també del propi Ajuntament. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT, 
SR. ESCURA: Respondre cordialment al Sr. Roda i aprofitant l’avinentesa de la regla 
de Sant Benet. Tenim aquí un Monestir Benedictí i recordar-li doncs que Sant Benet 
de Núrsia, després d’elaborar exhaustivament totes les regles benedictines al final de 
la seva vida va dir que si l’abat no era bo no li caldria la regla però que si l’abat era 
dolent no hi hauria regla que el salvés. Una mica en resposta al que vostè ha dit. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     14 (CiU i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0  
Abstencions:       9 (PSC, ERC i ICV-EUiA) 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 16.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
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 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:  
 
TRACTAMENT MEMBRES OPOSICIÓ EN ACTES INSTITUCIONALS: Bé, volia fer 
un prec. Demano en nom del meu Grup que es revisi el tracte als regidors i regidores 
de l’oposició en diferents actes institucionals de la ciutat. Som conscients que al llarg 
dels anys s’han produït certes millores i algunes considerables, tot i així pensem que 
aquest tracte pot millorar. Per tant la paraula “sovint” sortirà perquè no és “sempre” 
però podem parlar de millorar. Per exemple, sovint no som convidats a 
esdeveniments o actes, o bé ho som a darrera hora, o bé ho som a hores impossibles 
d’assistir. Sovint no es cita la nostra assistència i també volem fer palesa la incòmoda 
situació en els llocs adjudicats al Teatre Auditori, en llocs on és difícil d’interpretar que 
formem part del Consistori, tot i que hi hagi llocs disponibles en el lloc on es posen els 
membres del govern. No estem al govern, però hem estat escollits democràticament 
per ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat i en representem a una bona part d’aquesta 
població. Potser és una reflexió que es podria fer -que nosaltres proposem que es 
podria fer- en Junta de Portaveus.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
TRACTAMENT MEMBRES OPOSICIÓ EN ACTES INSTITUCIONALS: Sra. Gorina, 
no em resta més que prendre nota del seu prec i en tot cas em comprometo a que en 
una propera Junta de Portaveus el puguem tractar més abastament. Ara, també els hi 
demano als diferents portaveus que malgrat que és una qüestió que hem tractat altres 
vegades i hem intentat anar millorant les situacions que s’han produït i que havia 
provocat queixes per part de l’oposició, doncs també portin en aquesta propera Junta 
les propostes de millora. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 
TRACTAMENT MEMBRES OPOSICIÓ EN ACTES INSTITUCIONALS: Només dir 
que a la Informativa a la qual pertanyo ho hem dit moltes vegades i s’ha reconegut, 
per tant ..., i ja he dit “millorar”, de quan vam començar a ara hem millorat, però no 
tenim el tracte -penso jo- que pertoca. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: D’acord. Doncs si li sembla farem això. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:  
 
SALA DE CONCERTS: Farem dos precs: el primer és en referència a la Sala de 
Concerts i la informació que ha arribat respecte a que diguem-ne que deixa aturada la 
seva realització. No parlarem molt del Pla d’Equipaments, perquè crec que els 
companys d’Iniciativa en parlarien sobre aquest tema. En qualsevol cas, des del punt 
de vista pressupostari s’han fet declaracions en molts anys sobre la necessitat de que 
es tirés endavant aquesta Sala de Concerts. Se n’havia parlat dels costos des de fa 
anys. Els companys d’ERC en el seu moment quan estaven al govern i en diferents 
ocasions va ser un dels projectes que semblava que tiraven endavant i per tant els 
demanem el replantejament sobre l’aturada d’aquesta inversió per la necessitat des 
del punt de vista de la joventut. Potser els companys d’ERC aconsegueixen alguna 
cosa amb el tema de pressupost. En tot cas, aquí queda. I per tant, esperem que tot 
tiri endavant i que aquesta Sala de Concerts necessària pel poble tiri endavant. 
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ACTES VIOLENTS A L’ESTACIÓ DE FGC DE LA FLORESTA: L’altre, és en 
referència a, tot i que no han estat comunicativament molt explicats, les situacions de 
violència que s’han donat al voltant de l’Estació de la Floresta. Entenc que part de la 
resposta o part de les consideracions que es facin no es facin en aquesta sala sinó 
que es facin en el marc de la Comissió Informativa, o la Junta de Portaveus, o allà on 
el regidor o l’Alcalde determinin. Entenem això, però en qualsevol cas sí que els hi 
volem demanar que aquesta situació estigui, i segur que ho és, com una de les 
prioritats de l’equip de govern. Vostès saben quina és la situació que està passant, i 
sobretot, sobretot, la complicació que estan vivint els veïns en aquest moment. 
Sobretot aquells veïns que varen tenir la gosadia, entre cometes, de trucar a la 
Policia. 
 
 . REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, SRA. SALAT (RESPOSTA): 
 
SALA DE CONCERTS: Sr. Villaseñor, la Informativa on acostumem a parlar de la 
Sala de Concerts és la Informativa de Cultura, Esports, Educació i Joventut, i 
precisament a la darrera Informativa vam estar explicant en el procés en el que estem 
ara que és bastant allunyat de la informació que a vostè li ha arribat, no sé per quin 
canal. A la darrera Informativa vam explicar que a nivell tècnic s’està treballant en el 
Pla d’Usos, que a nivell dels arquitectes municipals s’està treballant en el projecte 
d’adequació i el que suposaria insonoritzar i equipar tècnicament aquesta Sala, i 
també es va explicar que des dels Serveis Jurídics de Secretaria s’estan valorant i 
avaluant totes les possibilitats de gestió, totes les fórmules que l’ordenament jurídic 
posa a disposició dels ajuntaments per a gestionar equipaments. Ens vam 
comprometre a la Informativa a explicar-los properament i ensenyar-los la informació 
de la que disposem, que és el plànol per enriquir també el projecte i així és com 
varem quedar. 
 
 . REGIDOR DE RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT CIUTADANA, 
SR. MARTORELL (RESPOSTA): 
 
ACTES VIOLENTS A L’ESTACIÓ DE FGC DE LA FLORESTA: Bé, a la darrera 
Comissió Informativa ja vam donar una primera pinzellada del que estava passant i 
del que estàvem fent, però indiscutiblement la preocupació d’aquest equip de govern i 
d’aquest regidor que li parla és de solucionar el tema o trobar la millor solució. Hi ha 
alguna reunió pendent en les properes setmanes i ja hi ha una actuació policial en 
marxa. Per tant, anirem informant a la Comissió Informativa, indiscutiblement. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
(RÈPLICA): 
 
SALA DE CONCERTS: Sí, Sra. Salat, sé què és el que va passar a la Comissió 
Informativa perquè ho hem parlat amb el Regidor. El que passa és que nosaltres el fet 
de posar aquest prec sobre la taula és que aquesta inversió s’està endarrerint durant 
molt temps. Segurament per a vostès no és un endarreriment sinó que estan 
treballant determinades situacions, però per a nosaltres és un endarreriment d’un 
projecte que ja fa anys que estava començant a caminar i que segons sembla cada 
vegada va tirant endarrere. Ens preocupa que la crisi pressupostària pugui fer que 
sigui una de les inversions que caiguin, ens preocupa que aquesta crisi faci que 
caigui aquesta inversió o que si no cau aquesta inversió no es desenvolupi el projecte 
tal i com en un principi se n’havia parlat, i per tant, que no es puguin fer uns concerts 
d’unes mides determinades o que no hi hagi uns bucs adequats. Aquesta és la 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.09.10                    pàg. 52 
 

preocupació, per això la posem sobre la taula perquè no ens agradaria que passés 
allò que ens temem. 
 
 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:  
 
BRUTÍCIA PLAÇA OCTAVIÀ I VOLTANTS: Bé, recollint el prec o la preocupació 
d’un ciutadà referent a l’estat o la brutícia que hi ha a la Plaça Octavià i en els 
contenidors de les deixalles. Estan bastant preocupats perquè dóna una sensació 
diríem de deixadesa i d’olors que moltes vegades hi ha unes queixes i ens han 
transmès aquesta preocupació. Si per favor podrien anar, o podrien netejar més 
sovint, o si hi ha altres solucions per poder traslladar-ho. Ja sé que això és complicat 
però és un tema que ens han fet arribar.  
 
ARBRES DEL PASSEIG DEL PAGA-LI JOAN: I una altra cosa és, que l’altre dia 
vaig estar passejant pel Passeig dels Plàtans, cosa que ara ja no és tal Passeig dels 
Plàtans, perquè s’han tallat tots i per tant la nostra preocupació és que es reposin els 
arbres corresponents en el Passeig dels Plàtans del Monestir. Ens ha donat una certa 
tristor veure 8 dels plàtans d’aquell passeig, que no sé si s’hagués pogut fer una 
actuació més coherent, intentant talar uns arbres i anar replantant i anar talant. Fer-ho 
de dues maneres. Ens dóna la sensació que aquest Passeig dels Plàtans no sabrem 
quin nom tindrà al final. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Sr. Roda, el primer tema en relació a la 
neteja dels contenidors en pren nota la Sra. Paraira i la segona qüestió li respondrà la 
Sra. Subirà. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
ARBRES DEL PASSEIG DEL PAGA-LI JOAN: Sr. Roda, compartim amb vostè 
diguem-ne aquesta tristor que té ara el Passeig del Paga-li Joan i de l’Hort de l’Abat, 
si no m’equivoco, que és el nom que en aquests moments té aquest passeig i per tant 
ja no era el Passeig dels Plàtans abans. Els plàtans que hi havia al Passeig del Paga-
li Joan eren uns plàtans que si vol li podem ensenyar la documentació, però a més es 
va anar a visitar “in situ” amb persones enteses, eren uns plàtans que estaven 
moribunds, estaven molt malmesos. De fet, un d’ells, quan es va tallar a dins va sortir 
un niu de no sé què. Bé, estaven totalment corcats per dintre, estaven molt i molt 
malmesos i aprofitant la concessió d’un projecte FEIL per tota aquella zona es va 
considerar adequat poder dignificar també tot aquell espai, retirant aquests arbres 
que estaven molt i molt malats, en molts casos ja no treien les branques, no eren uns 
plataners esplèndids com segurament havien estat en el seu origen, que no és gaire 
antic, que és dels anys 50 o 60, o sigui, que no és un element que formés part de la 
història llarga de la ciutat sinó de la història recent. Per tal de substituir aquests 
arbres, des del Departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament s’ha fet un estudi 
sobre quins havien de ser els arbres més idonis per ocupar aquest espai i s’ha optat, 
d’acord també el Museu de Sant Cugat, i buscant uns arbres que estiguessin d’acord 
amb el propi monument, que l’acompanyessin sense tapar-lo i s’ha optat per lledoners 
i per arbres de l’amor, o arbres de Judes, que són arbres que acostumen a estar en 
entorns monàstics i religiosos i per tant ara hi ha aquest impàs entre el moment en 
que s’han talat i el moment idoni per la plantació dels nous arbres, però properament 
el passeig del Paga-li Joan tornarà a gaudir d’uns arbres que esperem que ens donin 
una bona ombra a tots els que ens agrada passejar per aquell indret.  
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 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC:  
 
ESTAT FANALS CARRER SANT BONAVENTURA: Fa un temps varem enviar un 
correu a la Sra. Paraira advertint-la que al carrer Sant Bonaventura les proteccions 
d’alguns fanals s’havien caigut, havien desaparegut i el sota dels fanals és un canto 
viu. I això genera un perill evident per a vianants, cotxes, bicicletes, etc. Nosaltres li 
preguem que recuperi aquest tema i s’ho miri. 
 
REVISIÓ ARBRAT AV. RIUS I TAULET: I en segon lloc també els demanaríem que 
revisessin l’arbrat de l’Avinguda Rius i Taulet. Hi ha un parell de semàfors que són 
invisibles perquè l’arbrat els tapa i això és un perill evident per la seguretat.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, gràcies Sr. Grangé. La Sra. Paraira pren 
nota del primer prec i la Sra. Subirà del segon. Sr. Massanés, té la paraula. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
 
COMPLIMENT HORARI TERRASSES LOCALS PLAÇA OCTAVIÀ: Bé, la pregunta 
que vull fer a continuació és per encàrrec de la FAV, la Federació d’Associacions de 
Veïns i amb la curiositat que després se’n van afegir 2, 3 veïns de Plaça Octavià i al 
costat de la Plaça Octavià. El tema està en que segons tinc entès quan s’obre un 
comerç de restauració se’ls entrega un document amb totes les condicions que tenen 
que complir les terrasses corresponents. En un dels documents que s’ha entregat en 
algun d’aquests comerços es diu clarament en temes d’horaris que el tancament ha 
de ser de diumenge a dijous fins les 23:30 hores i els divendres, dissabtes i vigílies de 
festiu fins les 24:30 hores, i tenen un marge de mitja hora per condicionar, recollir les 
taules i deixar-ho tot polidet. Bé, sembla ser que hi ha un establiment, concretament 
El Meson que algunes nits els veïns s’han queixat que a la 1:15 o 1:30 hores encara 
hi ha gent a la terrassa i bé, la pregunta que vull fer jo i que traslladaré a la FAV és si 
hi ha excepcions, si aquestes excepcions estan basades en alguna lògica, en fi, ens 
agradaria saber per què alguns han de tancar a les 23:30 o a les 24:30 i altres 
tanquen a l’1:30-1:15 hores. Fins i tot m’han arribat a dir que passa la patrulla de la 
Policia Local i que no se’ls hi fa cap advertiment.  
 
 . REGIDOR DE RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT CIUTADANA, 
SR. MARTORELL (RESPOSTA): 
 
COMPLIMENT HORARI TERRASSES LOCALS PLAÇA OCTAVIÀ: M’ho miraré i li 
donaré resposta a la propera Comissió Informativa, però òbviament a una mateixa 
llicència d’obertura ha de tenir el mateix rigor en el tancament. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
 
PLA D’EQUIPAMENTS: Són dues preguntes, una adreçada a la Sra. Conesa que és 
en quin moment del tràmit del Pla d’Equipaments estem? Es va fer una aprovació 
inicial, si no recordo malament el desembre, han passat ja 9 mesos, en aquest cas 
vam presentar al·legacions conjuntes amb el Partit Socialista i no hi ha hagut una 
resposta per part de l’equip de govern i no sabem en quin moment estem. Sí que 
recordem un butlletí municipal que va explicar que hi havia Pla d’Equipaments i això, 
però a dia d’avui no està aprovat definitivament.  
 
TRANSPORT ESCOLAR ACTIVITATS FORA DELS CENTRES EDUCATIUS: I la 
segona pregunta està adreçada a la Sra. Salat: és al respecte del transport escolar 
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que es fa en horari lectiu. Saben que els col·legis públics de la ciutat si han d’anar a 
una piscina o han d’anar al centre a fer alguna activitat, si està fora del centre del 
col·legi ha d’agafar un autocar i els trasllada cap on sigui. Varem llegir l’altre dia a 
premsa que això s’havia suprimit, que no hi havia aquests autocars i bé, saber el per 
què i com és què ha passat això. Gràcies. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): 
 
PLA D’EQUIPAMENTS: Sr. Calderón, aquests mesos hem estat treballant en el 
document, en dos sentits. D’una banda, en revisar quines d’aquelles al·legacions 
podien ser acceptades. D’altra banda, en intentar un acord polític, concretament amb 
el Grup d’ERC, hem tingut diverses reunions a tal efecte i també en la línia de veure 
la progressió econòmica i per tant les previsions econòmiques que es podien fer per 
tal que poguéssim donar més solidesa en aquest Pla d’Equipaments. Tot i que ja 
varem recordar i varem insistir en que el Pla d’Equipaments no era un Pla d’actuació 
municipal sinó que era una pla de reserva de sòl i per tant, el que correspondria en 
aquest moment és portar-ho a l’aprovació definitiva. Aquesta previsió econòmica ens 
està ajudant l’Àrea d’Economia a poder-la fer. Hem de tenir en compte que hem tingut 
diverses incògnites al llarg d’aquest any en relació a l’economia dels ajuntaments 
perquè hi ha hagut directrius diverses per part de l’Estat espanyol i per part de la 
Generalitat. Per tant, havíem de saber fins a quin punt teníem una capacitat o no 
d’endeutament i és en aquest sentit que hem estat treballant tot això i espero poder-
ho mostrar molt aviat i poder-ho dur en un plenari també molt aviat per a la seva 
aprovació definitiva.  
 
 . REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, SRA. SALAT (RESPOSTA): 
 
TRANSPORT ESCOLAR ACTIVITATS FORA DELS CENTRES EDUCATIUS: Bé, la 
pregunta que feia el Sr. Calderón està relacionada no amb el transport escolar, però 
sí amb el transport de les activitats que engloben el programa Pla de Dinamització 
Educativa que són les activitats que organitza l’Ajuntament, que tenen caire educatiu i 
que s’ofereixen a les escoles. L’origen d’aquesta reducció del transport és 
bàsicament la dràstica disminució dels ingressos que ens afecta bàsicament als ens 
locals i no tant a les Comunitats Autònomes. Aquests programes no són una 
competència dels ajuntaments sinó una voluntat de col·laborar amb l’Administració 
educativa i en èpoques grasses i sempre que s’ha tingut disponibilitat els 
ajuntaments, no només el nostre, sempre han aportat recursos a les escoles. En el 
cas del programa de la piscina que vostè anomenava no s’ha reduït en activitats sinó 
en el transport, que és la part més petita del cost del programa, perquè l’Ajuntament 
segueix assumint el que és el monitoratge i la reserva del carril. Quan vam plantejar a 
les direccions de les escoles aquesta reducció vam recomanar a totes i cadascuna de 
les onze escoles públiques que gaudeixen d’aquest servei que continuessin amb el 
programa perquè des de l’Ajuntament es seguia fent un esforç mantenint el cost, 
mantenint el programa de piscina en si, i piscina no forma part del currículum ni 
d’infantil ni de primària i per tant, són les escoles les que varen decidir, en aquest cas 
dues escoles van decidir no continuar amb el programa i van optar per fer el que sí 
que està en el currículum d’infantil i que és una activitat obligatòria que és 
psicomotricitat o educació física. Destacar i recordar especialment que la 
competència en matèria educativa la té el Govern de la Generalitat, el Departament 
d’Educació, que també ha fet una important reducció i racionalització dels recursos i 
que la competència directa que tenim i obligatòria per tant de l’Ajuntament és en el 
manteniment d’edificis que l’altre dia l’Alcalde anunciava en roda de premsa en els 
diversos mitjans que ha tingut una inversió de 500.000 euros. Entenem que cap 
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Administració, cap de les que avui tenim responsabilitats redueix en educació a gust 
ni amb alegria -com ens deia el Sr. Villaseñor- sinó que ho fa perquè la situació ens 
obliga. En aquest cas totes dues administracions hem de reduir i racionalitzar, però 
no només hi ha una reducció, i aquí també vull agrair al Departament l’esforç que 
hem fet conjunt amb l’Ajuntament de posar en marxa actuacions com són els 
programes de transició al treball, que són actuacions que van en la línia d’ajudar a 
sortir-nos d’aquesta crisi que tenim avui en dia. Per tant, no tot són despeses sinó 
racionalització de recursos. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 21,37 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
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