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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 
X. AMADOR I PITARCH 
S. GAUSA I GASCÓN 
F. VILLASEÑOR I ROMERO 
A. RODA I FÀBREGAS 
P. GORINA I SÀENZ DE CABEZÓN 
X. BOIX I ROCA 
J. MASSANÉS I PAPELL 
J. CALDERÓN I ORTEGA 
B. RODRÍGUEZ I CALLAO 
F. VÁZQUEZ-DODERO I RODRIGUEZ 
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 del dia divuit d’octubre 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.  
 

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 20 DE 
SETEMBRE DE 2010. 
 

- APROVAR per assentiment dels 25 membres electius presents l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 20 de setembre de 2010. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Passem al torn de les Declaracions 
Institucionals, la primera és la que prové de la moció del grup Socialista-Ciutadans pel 
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Canvi, per tal realitzar una avaluació de polítiques públiques arran de la intervenció 
de la Llei de barris al districte de les Planes. 
 
 En la Junta de Portantveus de divendres passat vam quedar que esdevindria 
Declaració Institucional i que tot seguit la llegirà el Sr. Gausa. 
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 I.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER TAL DE REALITZAR UNA 
AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES ARRAN DE LA INTERVENCIÓ DE LA 
LLEI DE BARRIS AL DISTRICTE DE LES PLANES. 
 
 Atès que la Llei de Barris, impulsada per la Generalitat de Catalunya, i 
aprovada pel Parlament de Catalunya al maig de 2004, ha permès intervenir en nuclis 
de població en situació de dèficit urbanístic i problemàtiques socials o de convivència.  
 
 Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat va presentar el projecte del barri de les 
Planes. Atès que aquest projecte va ser aprovat per part de la Generalitat de 
Catalunya amb una inversió global de 4.037.300 euros, a parts iguals entre 
l’administració local i l’autonòmica. 
 
 Atès que el projecte de Llei de barris a les Planes tenia i té com a objectiu 
principal contribuir a equilibrar el districte amb la resta de la ciutat, tot renovant l’espai 
urbà i també impulsant les polítiques socials. 
 
 Atès que el desenvolupament dels treballs es realitza segons el calendari 
previst i ja són una realitat tot un seguit d’actuacions: 
 
• Urbanització del carrers Doctor Modrego, Miralluny, Molí, Carena, Calvari i dels 

passatges del Pi  i Delícies i d’un tram del camí de Can Flo. 
• Instal·lació de col·lectors nous de pluvials i residuals al carrer de les Tres Torres. 
• Construcció de les rampes i escales d’accés a la nova ubicació de la farmàcia. 
• Instal·lació d’aire condicionat al Casal d’Avis de la Creu d’en Blau. 
• Arranjament d’exteriors al Centre Cívic Molí. 
 
 Atès que l’avaluació de les polítiques públiques és una necessitat i una bona 
pràctica a les administracions públiques modernes. Altres ajuntaments que han rebut 
ajuts de la Llei de barris, com el del districte II de Terrassa, han realitzat, un cop 
finalitzat el projecte, una avaluació exhaustiva i integral de la intervenció pública. 
 
 Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
 
 Primer.- Realitzar, un cop finalitzi la intervenció pública en el projecte de Llei 
de barris a les Planes, un procés d’avaluació de tots els objectius (generals i 
específics) per tal de comprovar-ne el grau d’assoliment i detectar les possibles àrees 
de millora. 
 
 Segon.- Establir com a criteri la necessitat que el procés d’avaluació es realitzi 
amb la col·laboració i participació dels ciutadans i ciutadanes del barri, així com de 
totes les entitats i associacions.  
 
 Tercer.- Encomanar a l’àrea de territori la redacció d’un projecte d’avaluació de 
la intervenció de la Llei de barris a les Planes. Aquest projecte serà debatut en el si 
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de la Comissió Informativa de Territori que en realitzarà el seguiment i en coneixerà 
els resultats. 
 
 Quart.- Donar compte de la moció aprovada en el proper Consell de Districte 
de les Planes, així com a les entitats veïnals. 
 
 Cinquè.- Traslladar aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement. 
 
 Sisè.- Informar de l’aprovació de la moció a través dels mitjans de comunicació 
locals. 
 
 (Regidor Sr. Gausa dóna lectura a l’anterior declaració institucional). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La següent Declaració Institucional és la que té 
el seu origen en la moció del grup municipal de Convergència i Unió en què s’insta al 
Govern espanyol a cancel·lar immediatament el deute extern que reclama al Pakistan 
arrel de les inundacions del passat mes d’agost. També després de la Junta de 
Portaveus de divendres passat, aquesta moció va esdevenir Declaració Institucional i 
la llegirà la Sra. Pellicer. 
 
 II.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN QUÈ S’INSTA EL GOVERN 
ESPANYOL A CANCEL·LAR IMMEDIATAMENT EL DEUTE EXTERN QUE 
RECLAMA AL PAKISTAN, ARREL DE LES INUNDACIONS DEL PASSAT MES 
D’AGOST. 
 
 Atès que les inundacions del passat mes d’agost de 2010 al Pakistan han 
causat prop de 2.000 morts, 21 milions d'afectats i han inundat prop d’una cinquena 
part del seu territori, amb milers de desapareguts i desplaçats, i ha causat 
incalculables danys materials. 
 
 Atès que el Pakistan té contret un deute extern que ascendeix a un total de 
54.300 milions de dòlars, amb un servei del deute que triplica la despesa en sanitat.  
  
 Atès que l’Estat espanyol reclama prop de 55 milions d’euros en concepte de 
deute extern, dels quals 37,20 provenen de crèdits del Fondo de Ayuda al Desarrollo 
(FAD) i 17,70 de fallides d’assegurances atorgades per la Compañía Española de 
Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). 
 
 Atès que bona part d’aquest deute ha estat considerat per les organitzacions 
de la societat civil internacional com a un deute il·legítim, contret sovint per governs 
dictadors i corruptes, com han estat els dels generals Zia Ul Haq i Pervez Musharraf. 
 
 Atès que la societat civil pakistanesa s’ha mobilitzat per exigir al Govern de 
Pakistan que auditi el deute del país i repudiï aquella part que resulti declarada 
il·legítima. 
 
 Atès que la campanya QUI DEU A QUI? (que aglutina a més de 50 
organitzacions de tot l’Estat espanyol) i les xarxes internacionals de deute com són 
JUBILEU SUD (moviment d’oposició al deute extern integrat únicament per col·lectius 
dels països del Sud), EURODAD (xarxa europea conformada per 59 organitzacions 
que treballa per a la cancel·lació del deute a més de 18 països europeus) i el CADTM 
(Comitè d’Anul·lació del Deute al Tercer Món, que treballa arreu del planeta), a més 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pervez_Musharraf
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d’incomptables d’organitzacions i moviments socials d’arreu del món estan sol·licitant 
l'anul·lació total del deute del Pakistan afectat per les inundacions. 
 
 El Ple Municipal adopta els següents: 
 

ACORDS 
 
 1r.- Reclamar al Govern espanyol la cancel·lació total i immediata del 100% 
del deute extern que encara reclama al Pakistan, de manera immediata, incondicional 
i sense cap tipus de contraprestació. 
 
 2n.- Instar al Govern espanyol a realitzar una auditoria del deute extern que 
reclama al Pakistan per tal d’aclarir l’origen d’aquest deute, contret per governs 
dictadors i corruptes, com han estat els dels generals Zia Ul Haq i Pervez Musharraf i, 
en cas necessari, prendre les accions pertinents contra les persones i/o 
administracions que han originat il·legítimament el deute extern. 
 
 3r.- Demanar al Govern espanyol que les ajudes que destini al Pakistan siguin 
donacions no reemborsables i que, en cap cas, aquestes ajudes es facin en forma de 
crèdits a l'exportació lligats a la contractació de béns i serveis a empreses 
espanyoles, amb unes condicions per sota de les del mercat, però que acaben 
perjudicant encara més els països receptors, ja que com tot crèdit va acompanyat 
d’interessos, aquest fet contribueix a incrementar encara més el deute extern 
d’aquests països. 
 
 4t.- Sol·licitar al Govern espanyol que les ajudes que destini al Pakistan no 
siguin militaritzades; és a dir, que s’atorguin només mitjançant les administracions 
públiques civils i organitzacions i moviments de la societat civil organitzada.  
 
 5è.- Reclamar al Govern espanyol que insti a la comunitat internacional, ja 
siguin països o institucions financeres internacionals on hi té representació (Fons 
Monetari Internacional, Banc Mundial, Banc Asiàtic de Desenvolupament) a cancel·lar 
el 100% del deute que se li reclama al Pakistan, de manera immediata, incondicional i 
sense cap tipus de contraprestació. De la mateixa manera, que tota l’ajuda 
internacional sigui en forma de donació no reemborsable, no condicionada i de 
manera no militaritzada. Especialment, sol·licitem que s’insti ja a aquestes tres 
institucions internacionals a reconvertir els crèdits al que s’han compromès, en 
donacions no reemborsables i no condicionades. 
 
 6è.- Traslladar el contingut de la present moció a la Secretaría General de 
Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; a la Dirección 
General de Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda; a la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación; a l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament de la Secretaria d’Afers Exteriors del Departament de la 
Vicepresidència; al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i a l’Observatori 
del Deute en la Globalització. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDORA DE COOPERACIÓ, IMMIGRACIÓ I IGUALTAT, SRA. 
PELLICER: Aquesta moció institucional ens la fan arribar 19 entitats de la Xarxa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pervez_Musharraf
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Solidària de Sant Cugat que com que no poden presentar la moció directament ens la 
fan arribar als diferents partits. 
 
 Bàsicament diu que les inundacions esdevingudes al Pakistan el passat mes 
d’agost han provocat una greu crisi, tant material com humana en aquest país, davant 
aquest escenari de caos i destrucció que es dóna a tot el país i que afecta a 21 
milions de persones aquestes entitats de la Xarxa proposen que el Ple aprovi la 
moció que s’adjunta per tal de determinar el Govern espanyol l’abolició del deute 
extern al Pakistan. Bàsicament els acords són: primer, reclamar al Govern espanyol 
la cancel·lació total i immediata del 100% del deute extern que encara reclama al 
Pakistan, de manera immediata, incondicional i sense cap tipus de contraprestació; 
segon, instar al Govern espanyol a realitzar una auditoria del deute extern que 
reclama al Pakistan per tal d’aclarir l’origen d’aquest deute, contret per governs 
dictadors i corruptes; la tercera, demanar al Govern espanyol que les ajudes que 
destini al Pakistan siguin donacions no reemborsables i que, en cap cas, aquestes 
ajudes es facin en forma de crèdits a l'exportació lligats a la contractació de béns i 
serveis a empreses espanyoles, amb unes condicions per sota de les del mercat; 
quart, sol·licitar al Govern espanyol que les ajudes que destini al Pakistan no siguin 
militaritzades i que s’atorguin només mitjançant les administracions públiques civils i 
organitzacions i moviments de la societat civil organitzada; cinquè, reclamar al 
Govern espanyol que insti a la comunitat internacional, ja siguin països o institucions 
financeres internacionals on hi té representació a cancel·lar el 100% del deute que se 
li reclama al Pakistan, de manera immediata, incondicional i sense cap tipus de 
contraprestació; i sisè i últim, traslladar el contingut de la present moció a la 
Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio; a la Dirección General de Financiación Internacional del Ministerio de 
Economía y Hacienda; a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; a l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament de la Secretaria d’Afers Exteriors del 
Departament de la Vicepresidència; al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i a l’Observatori del Deute en la Globalització. 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
 3.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUiA I ERC PER APLICAR 
UNA MORATÒRIA DEL PLA LOCAL DE VIDEOVIGILÀNCIA. 
 
 ATÈS que el disseny i aplicació del pla local de videovigilància ha estat una 
decisió presa unilateralment per l'equip de govern sense consulta prèvia a la 
ciutadania. 
 
 ATÈS que l’Ajuntament no ha informat ni ha quantificat amb detall sobre les 
dades de delinqüència al centre de la ciutat, on han de ser instal·lades les càmeres, 
esdevenint un pla insuficientment justificat.  
 
 ATÈS que l'elevat pressupost del projecte (479.000 euros per al 
“desenvolupament i implantació de sistemes d’informació de seguretat ciutadana amb 
incorporació de sistemes de vídeo i instal·lació d’una antena de banda ampla a 
l’edifici de l’Ajuntament”), extret d'una subvenció de fons públic estatal, no ha estat 
desglossat ni explicat amb detall. 
 
 ATÈS que l'elaboració del pla ha estat gens transparent i la seva presentació 
per part de la regidoria de Seguretat Ciutadana ha estat confusa: primer havia de ser 
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un pla centrat al trànsit (que no era prioritari segons el propi Ajuntament) i després, en 
qüestió de pocs mesos, s’orienta al centre de vianants i amb data d'aplicació 
imminent. 
 
 ATÈS que els sistemes de seguretat amb videovigilància vulneren la 
presumpció d'innocència de la ciutadania, considerant tothom possible delinqüent i 
generant malestar. 
 
 ATÈS que els sistemes de videovigilància no consten d'una avaluació exitosa 
ja que no està demostrat que siguin una eina eficaç per reduir la delinqüència i que, 
en tot cas, simplement desplacen el delicte o l'enregistren. 
 
 ATÈS que es tracta d’una mesura amb vocació electoralista, amb poques 
evidències de necessitat. 
 
 ATÈS que, segons dades del darrer Observatori Sociològic de Sant Cugat, la 
instal·lació de càmeres de vigilància al centre de la ciutat és l’actuació de futur de 
l’Ajuntament pitjor valorada per la ciutadania. 
 
 ATÈS que les consideracions i acords d’aquesta moció compten amb l’adhesió 
de les següents organitzacions i entitats del municipi: Acció Cultural Sant Cugat, 
Associació Cultural Terra Dolça, Assemblea d'Inquietes, Assemblea de Joves de Sant 
Cugat, Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Endavant (OSAN), Joventuts d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (JERC), Joves d’Esquerra Verda (JEV), Karabassà, Kata 
Kitinga; dels grups locals Amenaça Col·lectiva, Citxileo, Dolly Society, Dr. Jekyll, 
Perwerther's Original; i de 400 firmes a títol individual així com del suport públic de 
l’intel·lectual Víctor Alexandre. 
 
 Per tot això es proposa que aquest Ple Municipal adopti els següents acords: 
 
 PRIMER, aplicar de manera immediata una moratòria del pla local de 
videovigilància. 
 
 SEGON, que l'Ajuntament informi quantitativament i per zones del nostre 
municipi de les dades de delinqüència segons les quals es justifica el projecte. 
 
 TERCER, que l’Ajuntament informi del pressupost de 479.000 euros del 
projecte, de manera desglossada, així com del cost del personal assignat al control 
de les càmeres. 
 
 QUART, convocar a una consulta vinculant al conjunt de la ciutadania de Sant 
Cugat. 
 
 CINQUÈ, traslladar aquests acords a la Comissió de Control dels Dispositius 
de Videovigilància de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Primer de tot 
explicar que l’origen d’aquesta moció és una petició de la Plataforma de No a la 
videovigilància al centre de la ciutat, de la qual tenim uns quants representants aquí 
presents i he de dir que del text que avui portem a votació en aquest plenari ells en 
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són autors de gairebé un 90% del mateix i els hi vull reconèixer aquest esforç i la 
capacitat que han tingut de construir aquesta moció. 
 
 Aquesta moció té el suport -justament com la mateixa Declaració Institucional 
que acabem d’aprovar- de 19 col·lectius, segurament aquesta moció no esdevindrà 
institucional i molt probablement no serà aprovada per aquest plenari. També ha 
tingut el suport de 422 signatures de ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, i a 
més a més també crec que ve reforçada quan -en un dels atesos ho diem- el darrer 
Observatori Sociològic de la ciutat marca la instal·lació de càmeres de vigilància al 
centre de la nostra ciutat com l’actuació futura de l’Ajuntament pitjor valorada, per tant 
aquests són els principals atesos que ens porten a presentar aquesta moció. N’hi ha 
d’altres, evidentment, en el nostre cas, el nostre grup sempre ha criticat i ha reiterat la 
necessitat de conèixer a fons quines són les dades de delinqüència de la nostra 
ciutat. El nostre grup veu doncs com aquesta proposta de videovigilància és una 
decisió presa unilateralment pel Govern de la ciutat i no ha buscat un ampli consens 
polític d’aquest plenari però a més a més a nosaltres ens és impossible donar-ho 
quan estem en una absoluta indefensió a l’hora de conèixer què motiva que s’ubiquin 
aquestes càmeres, què motiva que s’opti per aquesta mesura de seguretat que a més 
a més és qüestionable quan veiem que moltes vegades no està eliminant actes 
delictius sinó que senzillament els està desplaçant, però sobretot al que hem instat 
sempre és a demanar quina és la situació en la nostra ciutat, saber què està passant 
a dia d’avui al C/ Santa Maria però també a altres parts de la ciutat que en tenim un 
absolut desconeixement, sempre se’ns ha al·legat que les dades amb que es motiva 
la instal·lació de càmeres de seguretat són dades propietat, per dir-ho d’alguna 
manera, de Mossos d’Esquadra, per tant de la Conselleria d’Interior d’on depenen els 
Mossos d’Esquadra i per tant no se’ns poden facilitar. Però també sabem que les 
dades que inclouen els expedients d’un ajuntament han de poder ser consultades 
pels regidors que en formen part, només en casos on es vulneri el dret a l’honor, la 
intimitat personal o familiar de la pròpia imatge o quan aquestes dades estiguin 
afectades per la Llei de secrets oficials o bé pel secret de sumari judicial. Crec que 
les dades que motiven a l’equip de govern a instal·lar aquestes càmeres no es troben 
en cap d’aquests atesos i per tant no entenem per què no se’ns ha volgut facilitar mai 
aquesta informació. També atès que el projecte global tal com el coneixem a través 
de consultar actes de Juntes de Govern ascendeix a 479.000 € per al 
desenvolupament i implantació de sistemes d’informació de seguretat ciutadana amb 
incorporació de sistemes de vídeo i instal·lació d’una antena de banda ampla a 
l’edifici de l’Ajuntament. L’origen d’aquests diners són el Fons Estatal per a la inversió 
local, aquests diners crec que amb la situació de crisi que estem patint en aquests 
moments s’hagués pogut destinar a altres qüestions com per exemple en projectes 
d’intermediació laboral, de formació, que no està mal dir-ho en aquest ajuntament hi 
coixeja una mica. També hem vist com partíem d’una informació on ens parlaven 
d’unes càmeres de trànsit i la cosa va anar modulant cap aquestes càmeres de 
videovigilància al centre i també hem pogut constatar com hi ha un cert 
descontentament ciutadà per l’hora d’instal·lar. Sobretot jo voldria tornar-me a reiterar 
en l’aspecte d’indefensió dels grups municipals que no hem tingut elements reals per 
avaluar si hi ha o no hi ha necessitat d’aquests sistemes de seguretat extraordinaris, 
després evidentment podríem entrar en un segon debat de si és o no necessari les 
càmeres de seguretat quan abans ja m’he referit en quins són els seus resultats que 
normalment és desplaçar aquests actes delictius i no evitar-los. Per tot això demanem 
doncs que s’apliqui de manera immediata una moratòria d’aquest Pla local de 
videovigilància, que s’informi quantitativament i per zones del nostre municipi de les 
dades de delinqüència segons les quals es justifica aquest projecte, que també 
s’informi de manera detallada i desglossada del pressupost i una de les esmenes que 
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va presentar el grup d’Iniciativa també és que el debat es produeixi en l’espai 
recentment aprovat que és el Consell Local de Seguretat i Convivència i convocar 
també una consulta al conjunt de la ciutadania de Sant Cugat si aquest ha de ser el 
nostre model de seguretat o no. Evidentment demanem també que es traslladin 
aquests acords a la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de 
Catalunya, per tots aquests motius demanem el vot favorable a la moció que 
presentem conjuntament Iniciativa per Catalunya-Verds i Esquerra Republicana amb 
el suport o recollint les inquietuds de la Plataforma de la No a la Videovigilància al 
centre de la ciutat. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Intentaré 
no repetir-me perquè el company Toni Ramon i jo juntament amb l’Àlvar Roda hem 
estat testimonis de tota aquesta manca d’informació. Jo començaria dient que 
aquesta és d’aquelles mocions que són el que jo li dic “agraïdes”, i dic agraïdes 
perquè els polítics portem al Ple les opinions, suggeriments i sentiments de la 
ciutadania d’una forma absolutament directa. Avui portem al Ple una moció perquè 
conceptes com la participació, la transparència i l’optimització de recursos que vostès 
tant prediquen i en fan bandera queden totalment esmicolats, avui no interessa, avui 
no toca. Vostès van prendre unilateralment la decisió d’instal·lar el sistema de 
videovigilància sense consultar a ningú, igual que han estat fent quan han assignat 
totes les partides del FEIL i del FEOS, ara això se’ls hi gira en contra perquè aquesta 
moció precisament recull la petició d’un col·lectiu important de ciutadans, comerços, 
associacions i entitats de Sant Cugat que no hi estan d’acord, però és que a més s’ha 
constatat en el darrer Observatori sociològic de Sant Cugat on els santcugatencs i 
santcugatenques s’han manifestat, que és l’actuació de futur de l’Ajuntament pitjor 
valorada per la ciutadania. Encara més, de les poques informacions de que disposem 
el que sí s’ha constatat a més a més és que a la nostra ciutat, els últims mesos, les 
faltes contra el patrimoni, furts, danys, etc., han anat baixant -si no recordo malament- 
al voltant d’un 5%, vull dir que estem millorant, tot i així volem posar càmeres, llavors 
de què estem parlant? 
 
 El tracte amb els partits de l’oposició ha estat o ha seguit el mateix camí, total 
indefensió. Ho hem estat comunicant a totes les Comissions Informatives de 
Seguretat però tot ja estava lligat i ben lligat. Hem demanat la informació que ens 
ajudés a entendre el per què estava justificada la instal·lació de les càmeres i s’ha 
negat per tres cops. Nosaltres demanàvem la quantitat de delictes, sí que és veritat 
que se’ns va oferir percentualment i a títol d’anècdota explicar que a l’eix comercial es 
produïen el 100% de delictes contra entitats bancàries, això impacta però la veritat és 
que hi ha un delicte, nosaltres ho volíem veure quantitativament, quantitativament 
comparat amb altres zones del municipi i llavors sabrem si realment justifica o no 
justifica. Dóna la impressió que vostès el que digui la gent sembla que no els importi i 
tiren pel dret i gastarem inútilment 479.000 € del Fons FEOS encara que no serveixi 
per a res. Aquest és el cost inicial però després haurem d’afegir les despeses de 
personal per a gestió i seguiment que avui per avui també desconeixem. Sincerament 
el nostre grup pensa que en moments de crisi i amb mancances evidents en el nostre 
municipi, per exemple en temes socials i educatius, és immoral gastar-se aquests 
diners amb una joguina que denominem joguina electoralista. Estem parlant de gastar 
mig milió d’euros per un caprici, repeteixo, mig milió d’euros, que pels qui encara 
pensin en pessetes són 83 milions de les antigues pessetes, a més des del punt de 
vista pràctic no està demostrat que instal·lar les càmeres sigui una eina eficaç per 
reduir la delinqüència i que en tot cas simplement desplacen el delicte a altres zones 
o ho enregistren. Si realment fos eficaç potser trobaríem buscant, buscant, altres 
zones bastant conegudes al nostre municipi que possiblement estaria més justificat. 
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Senyors de l’equip de govern, si us plau els hi demano que rectifiquin i surtin d’aquest 
embolic on s’han ficat vostès solets. En els acords els hi demanem que apliquin una 
moratòria i comencin de zero perquè en definitiva fer les coses ben fetes, justificades i 
amb el màxim consens possible. Ara aviat es constituirà el Consell de Seguretat i 
Convivència a Sant Cugat amb la representació de tot el teixit ciutadà, associacions, 
entitats, comerços, cossos policials, mitjans de comunicació, mobilitat, Síndic de 
Greuges, etc., etc.; aprofitem doncs aquesta nova eina perquè és el lloc ideal on 
tractar aquest tema, aportar tota la informació necessària i prendre de forma 
consensuada entre tots els agents de la ciutat la decisió més correcte, si no ho fan i 
tomben aquesta moció aprofitant aquesta majoria absoluta no dubtin que li estaran 
dient claríssimament als ciutadans de Sant Cugat que no els hi faran cas així que de 
forma unilateral nosaltres, els seus representants, ens gastarem 479.000 € amb una 
joguina inútil simplement per cobrir la nostra quota d’elitisme i després potser fins i tot 
guanyarem algun premi. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Yo votaré en contra de 
esta moción porque desde el primer momento que el Sr. Martorell nos explicó el 
proyecto a mi me gustó, de hecho no creo que sea malo que haya cámaras de 
videovigilancia en el centro del municipio, puede ser que desplacen la Comisión de 
delitos a otros lados del municipio o simplemente a otros municipios, no es que desee 
el mal para el municipio vecino pero si no lo tengo yo aquí pues estoy más a gusto. 
De hecho le pediría Sr. Martorell que si vuelve a haber un proyecto similar, si tiene a 
bien poner una cámara en la calle donde vivo estaría encantado y si puede ser 
enfrente de mi portal todavía más. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: El 
grup municipal Popular s’abstindrà però s’abstindrà per dues raons ben diferents, una 
perquè el Partit Popular estem a favor de les càmeres de videovigilància i així ho 
portàvem nosaltres en el nostre programa polític però el que ens ha sabut greu és 
que els compromisos que s’agafen en Junta de Portantveus com va ser el fet que ens 
havien de lliurar l’acord o l’informe de Mossos d’Esquadra conforme no se’ns podia 
lliurar la informació als regidors de l’oposició, encara a hores d’ara a mig Ple encara 
no ens ha lliurat l’informe el Sr. Martorell. Per altra banda el que no farem serà estar 
reiterant el mateix, que si hi ha una sèrie de veïns que poden estar d’acord o poden 
estar en desacord però crec que avui en dia, a més a més a Sant Cugat que és una 
extensió molt gran per controlar crec que és positiu el fet que es puguin posar 
càmeres de videovigilància perquè d’aquesta manera pots suplir i posar els altres 
cossos en altres bandes de la nostra ciutat. El que sí que agrairia per part del Sr. 
Martorell és que el que es va acordar en Junta de Portaveus que era l’informe del Sr. 
Delort de Mossos d’Esquadra que es va quedar que ens l’enviarien com a molt trigar 
durant el dia d’avui i que ho vam reclamar fa dos o tres plens i a hores d’ara encara 
no el tenim. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: El 
Partit dels Socialistes el febrer del 2010 vam fer una roda de premsa en la que dèiem: 
“El PSC aposta per reduir el finançament de la videovigilància i destinar-lo a altres 
projectes”, en concret parlàvem de projectes de caire social i educatiu. La subvenció 
aquesta de Fons Estatal del present any podia destinar-se un percentatge, un 10 o un 
20 si no vaig errat a projectes educatius i socials i aquesta crèiem que era la prioritat, 
sobretot en un moment de crisi i també de desequilibri, d’atur, de diferents persones 
que necessiten més suport. Ens vam trobar que l’equip de govern havia fet un 
projecte -igual que tots els altres projectes però aquest també- de 479.000 € on es 
destinaven aquests diners a càmeres de videovigilància, el concepte càmeres és a 
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partir de dues, ja són càmeres, fins a milions; per tant aquí el que nosaltres creiem és 
que hi ha un problema de mesura també. Certament és un tema susceptible de 
demagògia, algú podria dir que aquelles persones que estan en contra de que hi hagi 
càmeres o que hi hagi un número tan gran de càmeres vol dir que creuen que no s’ha 
de cuidar la seguretat, això seria demagògic. També seria demagògic parlar de més 
seguretat i menys impostos, i segurament també seria demagògic o jo no ho creuria 
que les polítiques de seguretat no són susceptibles de les polítiques d’esquerres, 
nosaltres entenem que les polítiques d’esquerres també han de confrontar amb la 
seguretat, si no aquí els companys d’Iniciativa per Catalunya ens ho podrien dir molt 
bé. 
 
 A nosaltres no ens agrada que Sant Cugat es converteixi en el “Gran Hermano” 
i que el Sr. George Orwell corri per aquí tot el dia, ara bé, nosaltres hem presentat 
una sèrie d’esmenes a aquesta moció, creiem d’un cert sentit comú, i us les llegiré 
perquè les tingueu també presents. Dèiem que part d’aquests diners es podien haver 
destinat a serveis de caire social i educatiu i jo crec que la majoria estaria d’acord, 
entenc que l’equip de govern no perquè sinó ja ho hauria fet. En la línia que deia el 
Sr. Toni Ramon a nosaltres ningú ens ha consultat res, ens hem trobat els projectes 
tal com estaven i recordin també que abans de l’estiu es va presentar una moció que 
el que deia era que es sotmetessin els projectes del Fons Estatal a un cert 
mecanisme de participació ciutadana, encara que sigui petit, si fem una petita obra a 
la Floresta potser els ciutadans de la Floresta haurien de decidir també quines són les 
que s’han de realitzar, aquesta moció va ser rebutjada. Aquestes dues esmenes que 
els hi he dit no han estat acceptades pels grups proposants. També nosaltres hem fet 
una petita esmena on vostès deien que el sistema de seguretat de videovigilància 
vulnerava la presumpció d’innocència de la ciutadania; nosaltres creiem que aquest 
fet es pot donar però no sempre, poden haver-hi casos on no es vulneri la 
presumpció. També que les càmeres de videovigilància no siguin eficaços, 
segurament no però potser en algun cas concret sí. Nosaltres, com també sabran, 
hem demanat que es posi algun mecanisme de seguretat a part de la presència a 
l’entorn de la Floresta, saben que hi ha una sèrie de problemes, ja sé que la 
Plataforma és la Plataforma del Centre de Sant Cugat, com vostè ha anomenat, però 
segurament en algun cas concret, com algun edifici municipal o algun lloc concret 
com aquest que dèiem o segurament també el passadís que connecta la zona de 
l’estació amb la part del darrera que saben que hi ha hagut alguna sèrie de 
circumstàncies, doncs podia ser adequada una càmera de seguretat. També alguna 
càmera de seguretat pel trànsit, tenim un embús, càmera de seguretat, policia i regula 
el trànsit. En aquest sentit a nosaltres ens sembla una moció encertada en un 
percentatge molt alt, ens sap molt greu que no hagin acceptat aquestes petites 
esmenes que jo crec que no són tan petites sinó que aprofundien i feien millor 
aquesta moció i el que creiem és que no té cap mena de sentit que en aquests 
moments ens gastem 479.000 € en càmeres de seguretat, no donarem suport a la 
moció, ens abstindrem, ja saben que combreguem en bona part però en d’altres no, 
ens agradaria que ens haguessin donat suport i en tot cas el que demanem a l’equip 
de govern és que replantegi la posada en marxa d’aquesta situació i segurament a 
vegades tirar enrere és més fàcil que tirar endavant davant de tothom. 
 
 . REGIDOR DE RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT CIUTADANA, 
SR. MARTORELL: Deixin-me començar pel principi, vostès estan parlant tota 
l’estona de 470.000 € quan això no és cert i ja ho vaig explicar en Comissió 
Informativa, d’aquests 470.000 € només 180.000 van a instal·lació pròpiament de les 
càmeres, la resta és de programari informàtic per la policia i això es va informar en 
Comissió Informativa. Després si volen anem fent reflexions, jo els hi vaig donar a 
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vostès tot un seguit d’informació amb tants per cent del total de delictes que es 
cometien sobre certs tipus de delicte a tot Sant Cugat i quants es produïen a l’eix 
comercial. En alguns casos amb dades tan significatives com que el 43% dels 
delictes es cometien en aquesta zona. És cert, també els hi vaig dir, que les dades 
pertanyen al Cos de Mossos d’Esquadra i és cert i així tinc una carta del Secretari de 
Seguretat Pública de Catalunya que crec que pertany al Conseller d’Interior i 
Relacions Institucionals, que diu que això és així i que aquestes dades tenen caràcter 
de confidencialitat per la Llei de Protecció de Dades. Per tant és molt fàcil fer 
demagògia, el que no és demagògia és vetllar per la seguretat dels ciutadans i dels 
ciutadans de Sant Cugat, el que no és demagògic és que als botiguers els hi robin, el 
que no és demagògic és que un Policia hagi de fer tres trets al carrer per defensar la 
seva vida d’uns lladres que estan actuant al carrer Santa Maria; el que no és 
demagògic és dir que aquestes càmeres es posen a Barcelona i a moltes ciutats 
governades pel tripartit, això no és demagògic. El que és demagògic és fer certs 
discursos perquè es parteix d’un principi de que es dubta que la videovigilància 
trenqui la presumpció d’innocència de la ciutadania. Això no és veritat, i si fos així ho 
hauria d’estar denunciant al Tribunal Constitucional quan es va aprovar o si no al 
Tribunal Europeu dels Drets Humans. No juguin amb la demagògia. Les 
videocàmeres són un element que ajuda i així ho diuen tots els estudis, fins i tot 
alguns que envia la Diputació de Barcelona, ajuden a millorar la seguretat ciutadana. 
També hi ha documents que acrediten i demostren, i també ho defensa l’Ajuntament 
de Barcelona, que la seguretat millora i que no necessàriament es desplaça ni es 
transforma, per tant no fem demagògia. Pot ser que no agradi a un grup de persones, 
pot ser que no agradi als 499 signants, pot ser que no agradi a més gent, però també 
li puc garantir que agrada a molta més gent, i jo ho he parlat amb els comerciants de 
l’eix de comerciants del carrer Santa Maria i m’han demanat si us plau que no 
endarrerim aquest projecte, que l’altre dia ja van robar a dues botigues i que si us 
plau actuem, i que actuem perquè molts delictes que s’estan cometent en aquest eix 
comercial on tota la ciutadania de Sant Cugat s’hi passeja perquè és el nucli vertebral 
de la nostra ciutat, si us plau, siguem conscients, no fem demagògia, no ens condueix 
a res. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Molt 
breument, tan breument que les primeres declaracions del company Vázquez-Dodero 
no m’hi referiré perquè penso que parlen per si soles. 
 
 Companys del PSC, crec que en els acords podrien haver votat favorablement, 
penso que alguns acords que ens proposaven de destinar els diners era un debat a 
posteriori però bé, han triat aquesta opció. 
 
 Al company de Convergència i Unió, el company Martorell, primer de tot no 
se’ns enfadi; segona, no puc fer demagògia, no puc fer res, no tinc les dades, no em 
deixa, a mi m’agradaria poder decidir si és necessari o no és necessari, etc., etc.; 
m’he referit més d’una vegada a la impotència a l’hora de poder saber quina és la 
situació de delinqüència a la nostra ciutat, què està passant a la Floresta o què està 
passant a la Plaça dels Quatre Cantons, quina percepció té la ciutadania de Sant 
Cugat al carrer Santa Maria a qualsevol hora del dia, fins i tot de la matinada, i quina 
percepció té la gent de Sant Cugat en altres espais de la ciutat, em sembla que no 
són comparables, però com malauradament només puc parlar de percepcions perquè 
no tinc les dades reals doncs no se m’enfadi però entengui que ni li puc justificar la 
mesura que vostès estan prenent ni li puc proposar una alternativa perquè 
senzillament no conec aquestes dades, a més a més les dades que la Conselleria li 
demana que es tractin amb confidencialitat, escolti, vostès no sé què es pensen que 
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som els regidors d’aquest Consistori, evidentment que les tractarem amb 
confidencialitat, senzillament les demanem per poder-les conèixer, per poder avaluar i 
poder decidir, i com no les tenim doncs no ens demani que prenguem cap postura, ni 
coherent ni incoherent, ni demagògica ni no demagògica, no en podem prendre cap 
perquè vostès no ens faciliten aquesta informació. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Anem a 
pams, com diu el Sr. Toni Ramon, Sr. Martorell no se m’enfadi. És veritat, vostè té 
una carta que ens va ensenyar però en aquesta carta enlloc diu que a uns regidors 
de Sant Cugat no se’ls hi pugui com a mínim ensenyar aquestes dades, poder 
consultar, en lloc. Vostè ha parlat amb comerciants, doncs hem parlat amb 
comerciants diferents, vostè ha fet els senars i jo els parells, possiblement; jo vaig 
anar a cinc comerços quan vostès ja havien presentat el projecte al Govern espanyol 
pel tema del FEOS, i a cinc comerços em van dir que no en tenien ni idea però que 
els hi era igual si el posaven o no, no estaven en contra, però preferirien que hi 
hagués una patrulla per l’eix de vianants, no solament per Nadal ni per la Festa de 
Tardor, sinó que estigués tot l’any. Jo li dic el que a mi em van dir i realment amb 
479.000 € n’hi ha per fer un patrullatge. Possiblement és veritat però la primera llista 
del FEOS hi havia els 479.000 €, ara bé, vostè sap que en informàtica hi ha el que es 
diu el hardware i hi ha el que és el software, si aquest programari és el que gestiona 
no solament la captura sinó tot el tractament de la informació, si ho suma, tot això 
sumarà, vostè ja em diu que no, jo li diré que sí, però com que tampoc sabem -com 
diu en Toni Ramon- quines són les partides, doncs estem en un estat total 
d’indefensió. Jo li vaig fer una pregunta i encara no m’ha contestat i és que deu ser 
maco això de les pantalles, imagini’s que pel carrer Santa Maria veu com un xicot o 
xicota fa una estrebada a una bossa d’una senyora i surt corrents, què passa a partir 
d’aquí, doncs que això queda gravat, s’ha de demanar un permís, etc., doncs aquest 
xicot ja està a Cerdanyola, per això no m’estranya que els comerciants diguin que 
prefereixen policies a peu de carrer. 
 
 . REGIDOR DE RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT CIUTADANA, 
SR. MARTORELL: Sr. Massanés, em torna a fer demagògia. Òbviament si es 
produeix en viu i en directe un atracament les càmeres el gravaran, són un element 
probatori i les proves que garanteix el que graven aquelles càmeres és l’administració 
competent, l’òrgan judicial, qui pot tenir aquestes imatges, per tant més garantia del 
dret a la intimitat que aquesta no és cap, per tant no em faci demagògia Sr. Massanés 
i no m’enfado com vostè però sempre que es fiquen en certa demagògia contra la 
seguretat i contra la seguretat dels ciutadans em genera una certa virulència, què vol 
que li digui, i ja demano disculpes pel meu to, però no estic enfadat. 
 
 Al final tot això ho aprova una Comissió que es diu Comissió de Videovigilància 
i ho eleva la Comissió de Videovigilància al Departament d’Interior, i jo què vol que li 
digui si les dades estan ben fonamentades i així està i s’ajusta a dret doncs no crec 
que ho haguem de qüestionar-ho, i a més és un bé per la ciutadania, serà un bé per 
la ciutadania; que no li agradi?, jo ho entenc, jo ja ho entenc que no li agradi però que 
no li agradi a vostè no vol dir que no sigui bo, i jo crec que és un projecte bo per la 
ciutadania, i crec que farà un bon servei a l’eix de vianants. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:        5 (ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra: 15 (CiU i Regidor Sr. Vázquez-Dodero) 
Abstencions:       5 (PSC i PP) 
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TERRITORI 
 
 5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA 
PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL SECTOR DE CAN SOLÀ. (EXPEDIENT NÚM. 
81005/10). 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’art. 96, en relació 
al 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya, el projecte de Modificació puntual del Pla Parcial 
d’Ordenació del sector de Can Solà, d’iniciativa pública municipal, d’acord amb el 
projecte elaborat per part de l’arquitecte municipal Cap del Servei de Planejament i 
Gestió de l’Àmbit de Territori i que incorpora l’estudi d’avaluació de mobilitat generada 
en els termes del Decret 344/2006, de 19 de setembre, que haurà de formar part 
integrant de la documentació. 
 
 2n.- SOTMETRE l’expedient a informació pública, juntament amb l’estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada, per termini D’UN MES a partir del dia següent  al 
de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari 
de major circulació, premsa local, tauler d’edictes municipal i mitjans telemàtics, de la 
forma legalment prevista. 
 
 3r.- SOL·LICITAR informe als següents organismes amb competència concurrent 
que s’haurà d’evacuar en el termini reglamentari, d’acord amb allò que preveu l’art. 85.5 
del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, així com a l’Àmbit de Gestió de Medi Ambient 
i Mobilitat municipal. 
 
 4t.- SOL·LICITAR informe a l’Autoritat del Transport Metropolità, d’acord amb 
el que determina l’art. 20.2) del Decret 344/2006, de 19 de setembre.  
 
 5è.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament 
sempre que superats els terminis assenyalats en el punt segon anterior no s’hagi 
presentat cap al·legació ni reclamació davant el projecte de Modificació puntual del Pla 
Parcial d’Ordenació del sector de Can Solà, i REMETRE l’expedient a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, juntament amb els plànols d’ordenació en 
suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l’art. 18.4) del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, per tal d’interessar llur aprovació definitiva, segons allò 
que preveu l’art. 80 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
 6è.- TRASLLADAR el present acord als apoderats especials de la Junta de 
Compensació del sector de Can Solà, als efectes de poder participar des del dia 
següent de la recepció d’aquesta notificació al tràmit d’informació pública referit en el 
punt segon anterior. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Entrem en els punts 
d’urbanisme i concretament els proposem aprovar inicialment, d’acord amb el que 
determina l’art. 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, la modificació puntual del Pla Parcial 
d’Ordenació de Can Solà. Quin és l’objectiu d’aquesta modificació?, doncs 
bàsicament poder donar ús a la Sala de Concerts. Com vostès saben aquest 
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ajuntament està tirant endavant el projecte de Sala de Concerts, concretament 
aquesta Sala de Concerts estarà ubicada en una nau de la zona de Can Solà, per 
possibilitar que els usos siguin els adequats cal fer aquesta modificació puntual que, 
bàsicament, el que fa és que el planejament reconegui aquests usos de recreatius, de 
concerts, de sala de festes, etc., etc., així com també l’aforament permès i els 
aspectes relatius a la mobilitat. Amb l’objectiu doncs d’anar avançant amb assolir 
aquest projecte i poder disposar d’una Sala de Concerts a la nostra ciutat tramitaríem 
aquest expedient. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres 
votarem a favor però voldríem fer una reflexió sobre l’espai de Can Solà i compartir-la 
amb tots vostès en el Ple perquè accentuem d’alguna manera el fet que aquest espai 
de la ciutat sigui un espai on es concentri gran quantitat de joventut amb el tema de la 
Sala de Concerts. A Can Solà s’hi ha fet les barraques i segurament s’hi continuaran 
fent, a Can Solà ja en l’actualitat s’hi concentren els divendres i dissabtes a la nit una 
gran quantitat de gent jove i suposo que si han passat per allà i els hi recomano que 
facin la Via Verda entre Sant Cugat i Cerdanyola en bicicleta, si passen per allà al 
matí observaran que hi ha nombroses restes d’ampolles al matí fruit d’aquests espais 
nocturns de divendres a dissabte. La instal·lació de la Sala de Concerts en aquest 
indret el que farà serà accentuar encara més l’especialització jove d’aquest indret, i 
d’això penso que n’hem de ser conscients. Aquest és un espai apartat, de fet és un 
espai que és un polígon pròpiament industrial o empresarial en que si em permet no 
molestem a ningú i sabem tots que la nostra ciutat viu una tensió que segurament 
serà creixent en els propers anys entre una ciutat residencial amant de la tranquil·litat 
i la seguretat -ara ho acabem de parlar- i una ciutat jove, adolescent, m’atreveixo a dir 
si observem les franges d’edat, que necessita d’espais físics i també de llibertat. A 
nosaltres ens sembla bé que a la nostra ciutat hi hagi un espai que sigui per aquest 
ús, però el que ens sembla és que aquest espai ha de ser obert, integrat a la ciutat i 
on divertir-se d’una forma saludable i evitar que sigui de totes totes el pati de darrera 
que ningú vol veure. Creiem que val la pena tenir-ho en compte a l’hora de fer aquest 
planejament i donar-li aquest ús a aquest espai. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ AL SECTOR DE LA TORRE NEGRA. (EXP. 
NÚM. 83003/09). 
 
 (El present punt fou retirat de l’ordre del dia). 
 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS NÚMS. 7 i 8 
 

 7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DE CAN MARCET. 
(EXPEDIENT NÚM. 83013/09). 
 
 1r.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades davant el projecte de Modificació 
puntual de Pla General Metropolità a l’àmbit de Can Marcet per part de la societat 
mercantil Josel, SL, en data 3 de setembre de 2010, representada pel Sr. Joaquín 
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Llorens i Clos, les quals han estat desestimades, d’acord amb les determinacions que 
es desprenen de l’informe jurídic elaborat a l’efecte, que es contrau a: 
 
Contingut de l’al·legació: 
 
Manca de documentació de l’expedient sotmès a informació pública; vulneració de la 
normativa forestal; vulneració del Pla Territorial Metropolità de Barcelona; 
impossibilitat de tramitar la present modificació puntual per ser necessari tramitar amb 
caràcter previ un pla director urbanístic; incompliment de la normativa sobre cessions 
d’aprofitament urbanístic; i la proposta de vialitat no respon a interessos públics. 
 
Valoració: 
 
L’expedient sotmès a informació pública és complert. El conveni signat entre l’Alcalde-
President i el legal representant de Laboratoris del Dr. Esteve en data 25 de març de 
2004, forma part de l’expedient de Modificació de Pla General, així com de l’expedient 
de Modificació de Pla Parcial com a part integrant del planejament i s’ha sotmès a 
informació pública, d’acord amb el que determina l’art. 26 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol. Aquest document es troba incorporat en el projecte aprovat inicialment al 
final del document A. Memòria com annex. 
 
La discrecionalitat de l’Administració en el planejament urbanístic empara les 
decisions sobre les modificacions de les qualificacions urbanístiques d’aplicació a 
l’àmbit objecte de la modificació. Es disposa de la justificació suficient acreditativa del 
respecte als interessos públics en presència. No hi ha en la normativa aplicable cap 
directriu reglada que impedeixi el canvi de classificació. Els anteriors pronunciaments 
judicials que afecten a l’anterior Modificació del Pla General sobre aquest àmbit que 
van analitzar en detall l’anterior procés no incorporen cap referència a vulneració de 
la normativa forestal. 
 
La MPGM en tràmit és coherent amb les previsions del PTMB, tot i que en ser 
aprovada inicialment abans que el PTMB òbviament no incloïa cap referència al 
mateix. En cas de voler discutir el PTMB cal iniciar accions contra aquest instrument i 
en cap cas aprofitar la tramitació d’aquesta MPGM per qüestionar-lo. 
 
Les disposicions del PTMB en cap cas anul·len la potestat de planejament de 
l’Administració Local. No hi ha cap norma en el PTMB que impedeixi la tramitació i 
aprovació d’aquesta MPGM. 
 
La determinació de la cessió de l’aprofitament urbanístic correspon a la fase de gestió 
del planejament, i és aleshores quan serà considerada, d’acord amb el que determina 
l’art. 142 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme. 
 
L’estructura del sistema viari, i per tant la seva modificació, és essencialment una 
decisió discrecional de l’administració pública planificadora. Es considera que la 
solució plantejada en aquesta MPGM respon millor als criteris d’ordenació que 
s’incorporen a la mateixa. 
 
Proposta: 
 
En base a l’anterior, es proposa desestimar l’al·legació formulada per part de Josel, 
SL, davant l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General Metropolità, 
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tenint en compte que la proposta presentada no lesiona en cap moment els interessos 
públics en presència. 
 
 2n.- APROVAR PROVISIONALMENT amb el quòrum previst a l’art. 47.3.II), de 
la Llei 47/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de Règim Local, i art. 96.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el projecte de 
Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de Can Marcet, de promoció 
pública municipal, que incorpora la proposta de memòria ambiental, així com l’estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada que han de formar part integrant de la 
documentació del Pla, tenint en compte que l’òrgan ambiental ha donat llur 
conformitat a la proposta de memòria ambiental, d’acord amb el que determina l’art. 
115.d) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme i REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona als efectes de llur aprovació definitiva, segons allò que preveu l’art. 80 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
 3r.- DETERMINAR que a l’empara del que determina l’art. 20 de la Llei 
d’Enjudiciament Civil, i art. 74 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès procedirà de conformitat amb 
aquestes normes a formular el corresponent escrit davant el Tribunal Suprem en 
relació al recurs de cassació contra la Sentència de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 
resolgué el recurs contenciós administratiu interposat per Josel, SL, núm. 494/04, 
considerant que la present documentació que s’aprova provisionalment comporta 
l’assentiment d’aquelles determinacions de la mateixa. Dita situació processal es 
formularà simultàniament amb la notificació fefaent de l’aprovació definitiva de la 
Modificació puntual del Pla General que s’aprova provisionalment, per part del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
 8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL 
URBANÍSTIC A L’ÀMBIT DE CAN MARCET. (EXPEDIENT NÚM. 81003/10). 
 
 1r.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades davant el projecte de Pla Parcial 
Urbanístic a l’àmbit de Can Marcet per part de la societat mercantil Josel, SL, en data 
12 de juliol de 2010, representada pel Sr. Joaquín Llorens i Clos, les quals han estat 
desestimades d’acord amb les determinacions que es desprenen de l’informe jurídic 
elaborat a l’efecte, que es contrau a: 
 
Contingut: 
 
Vulneració del dret d’iniciativa, informació i participació en la simultaneïtat de tràmit 
d’informació pública de la Modificació puntual del Pla General Metropolità i del Pla 
Parcial Urbanístic a l’àmbit de Can Marcet; manca de documentació de l’expedient 
sotmès a informació pública, manca del conveni de col·laboració referit a l’article 3 de 
la normativa del Pla Parcial; vulneració de la normativa forestal; incompliment de la 
normativa sobre cessions d’aprofitament urbanístic; la proposta de vialitat no respon a 
interessos públics. 
 
Valoració: 
 
No hi ha vulneració als drets d’iniciativa, informació i participació. El termini de 45 dies 
d’informació pública de la Modificació del Pla General permet analitzar-lo i presentar-
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hi al·legacions durant tot el termini, amb independència de que el termini per formular 
al·legacions contra el Pla Parcial acabi abans.  
 
És notori i evident que la normativa urbanística permet la tramitació simultània del 
planejament derivat i el planejament general que desenvolupa, si bé supedita 
l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva del Pla derivat a l’aprovació definitiva del 
Pla General. En aquest sentit, en el supòsit en que una al·legació o un informe 
sectorial referent a la Modificació del Pla General n’obligués a adaptar el contingut, el 
Pla Parcial s’hi hauria d’adaptar encara que es trobés en un tràmit més avançat, tot 
això d’acord amb el que determina l’art. 85.9) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
El conveni signat entre l’Alcalde-President i el legal representant de Laboratoris del 
Dr. Esteve en data 25 de març de 2004, forma part de l’expedient de Modificació de 
Pla General, com a part integrant del planejament i s’ha sotmès a informació pública, 
d’acord amb el que determina l’art. 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol. Aquest 
document es troba incorporat en el projecte de Modificació del Pla General 
Metropolità a l’àmbit de Can Marcet, aprovat inicialment al final del document A. 
Memòria com annex. 
 
La discrecionalitat de l’Administració en el planejament urbanístic empara les 
decisions sobre les modificacions de les qualificacions urbanístiques d’aplicació a 
l’àmbit objecte de la modificació. Es disposa de la justificació suficient acreditativa del 
respecte als interessos públics en presència. No hi ha en la normativa aplicable cap 
directriu reglada que impedeixi el canvi de classificació. Els anteriors pronunciaments 
judicials que afecten a l’anterior procés urbanístic sobre aquest àmbit que el van 
analitzar en detall no incorporen cap referència a vulneració de la normativa forestal. 
 
La determinació de la cessió de l’aprofitament urbanístic correspon a la fase de gestió 
del planejament, i és aleshores quan serà considerada, d’acord amb el que determina 
l’art. 142 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme. 
 
L’estructura del sistema viari, i per tant la seva modificació, és essencialment una 
decisió discrecional de l’administració pública planificadora. Es considera que la 
solució plantejada en aquesta MPGM respon millor als criteris d’ordenació que 
s’incorporen en la mateixa. 
 
Proposta: 
 
En base a l’anterior, es proposa desestimar l’al·legació formulada per part de Josel, 
SL, davant l’aprovació inicial de Pla Parcial Urbanístic a l’àmbit de Can Marcet, tenint 
en compte que la proposta presentada no lesiona en cap moment els interessos 
públics en presència. 
 
 2n.- APROVAR PROVISIONALMENT el projecte de Pla Parcial Urbanístic a 
l’àmbit de Can Marcet, promogut per Laboratoris Esteve, SA i elaborat per part de 
Ramon Roger i Casamada, arquitecte de l’equip Mileto Consultors Urbanistes, SL, tenint 
en compte que s’han incorporat les determinacions dels informes tècnics i jurídics 
emesos a l’efecte, i REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, segons allò que preveu l’article 80 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, juntament amb els plànols 
d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment 
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de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme, per tal d’interessar la seva conformitat a l’esmentat Pla Parcial als 
efectes de llur aprovació definitiva així com ordenar la publicació de l’acord 
d’aprovació definitiva als efectes de la seva executivitat. 
 
 3r.- CONDICIONAR l’eficàcia del present acord a l’aprovació definitiva i 
entrada en vigor de la Modificació de Pla General dins d’aquest àmbit, d’acord amb el 
que determina l’art. 85.9) del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Els dos punts es 
refereixen a l’aprovació provisional de la modificació de Pla General Metropolità a 
l’àmbit de Can Marcet i l’aprovació del corresponent Pla Parcial. Concretament el que 
fem en el tràmit d’avui és resoldre les diferents al·legacions que hi ha hagut en el 
tràmit d’informació pública i bàsicament de fet ha estat concretament una sola 
al·legació que resolem en aquest tràmit i també aprovaríem provisionalment i 
trametríem aquest expedient a la Generalitat de Catalunya. Com saben aquest és un 
expedient que té per objectiu possibilitar la implantació d’uns laboratoris farmacèutics 
a la zona de Can Sant Joan, estem parlant de la zona Nord de Can Sant Joan, estem 
parlant concretament de la zona de Can Marcet, i hem tractat aquesta implantació. 
També hem vist la proposta d’implantació de les edificacions que és absolutament 
curosa amb l’entorn i per tant amb unes edificacions que s’integren topogràficament al 
terreny existent. En aquest sentit també hem de dir que ha passat tots els tràmits de 
la Generalitat de Catalunya, tots els tràmits previs, com saben aquesta modificació ha 
de passar els documents de Medi Ambient previs a la tramitació de la modificació i en 
aquest sentit donaríem per aprovat provisionalment aquest expedient a l’espera que 
la Generalitat de Catalunya a través de la Comissió d’Urbanisme fes la seva 
aprovació definitiva. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 7 
 

Vots a favor:      24 (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       1 (PP) 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 8 
 

Vots a favor:      24 (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       1 (PP) 
 
 9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE 
PUBLICITAT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. (EXPEDIENT NÚM. UJ00/10/45). 
 
 Atès informe proposta emès per la Secció de Disciplina Urbanística en data 4 
de març de 2010 relatiu a la formulació d’un projecte d’Ordenança Municipal de 
Publicitat, a la vista de les aportacions efectuades per la Comissió Tècnica per a la 
formulació de dita ordenança en sessions celebrades en dates 26 de gener i 2 de 
febrer de 2010, i tenint en compte la necessitat de dotar d’un suport normatiu 
complementari al contingut a la vigent Ordenança de Convivència Ciutadana 
reguladora dels Usos de les Vies i dels Espais Verds, especialment pel que fa 
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referència a la Publicitat exterior a més de la relativa a la retolació identificadora, per 
tal d’efectuar-ne una regulació que impedeixi la ubicació indiscriminada i 
desendreçada de publicitat al territori, generant un impacte paisatgístic no desitjable, 
a més de facilitar les eines per combatre la indisciplina per part de les empreses de 
publicitat exterior així com la creació d’una Comissió Tècnica Assessora de Publicitat i 
Protecció del Paisatge Urbà.  
 
 Atès que s’ha donat compliment al que estableix l’article 62, següents i 
concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
 
 Es proposa al Ple Municipal l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 

 1r.- APROVAR inicialment l’Ordenança Municipal de Publicitat de Sant Cugat 
del Vallès, de conformitat amb el que estableix la normativa que és d’aplicació en els 
termes que figuren en el redactat del projecte de la norma que s’incorpora a 
l’expedient.  
 
 2n.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de 30 dies a 
comptar des del següent al de la publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, de 
conformitat amb el que disposa l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 4 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local. 
 
 3r.- DISPOSAR que l’Ordenança Municipal de Publicitat de Sant Cugat del 
Vallès, quedarà aprovada amb caràcter definitiu sense necessitat d’adoptar un nou 
acord en el supòsit que durant el període d’exposició pública de l’expedient no s’hagi 
presentat cap suggeriment o reclamació, tot procedint a la seva publicació en el 
BOPB als efectes de la seva entrada en vigor, de conformitat amb el que estableixen 
els articles 65 i 72 de la Llei 7/1985, de 4 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Els portem avui a 
l’aprovació d’aquest Ple la proposta d’Ordenança de Publicitat. De fet, l’objecte 
d’aquesta Ordenança és regular la publicitat tant estàtica com dinàmica que es 
refereix a la retolació comercial, activitat de propaganda o identificació que es dóna a 
la nostra ciutat. Així doncs podem parlar de cartells, cartelleres, rètols, plaques, 
escuts, elements singulars, sistemes electrònics, etc. El que mirem de fer és 
d’actualitzar aquestes normes, que si bé les normes derivades del Pla General 
Metropolità ja establien una sèrie d’indicacions en relació a les Ordenances de 
Publicitat, el que fem és actualitzar-les. Per exemple en aquest moment ens trobem 
que hi ha empreses que volen fer la seva publicitat a través de màstils o de cubs a 
dalt d’un edifici i aquests elements no estaven previstos l’any 1976, quan es va 
aprovar el Pla General Metropolità i per tant en aquest moment tenim una situació que 
cal que regulem i regularitzem i també diem a quins llocs són idonis posar-hi aquest 
tipus de publicitat i a quins llocs no són idonis posar aquest tipus de publicitat. Per 
exemple, l’Ordenança estableix unes ubicacions que seran expressament prohibides. 
Quines, per exemple? Doncs el sòl no urbanitzable, per exemple, en sòl forestal 
estarà plenament prohibit posar publicitat. Ara bé, també estableix en quin sòl 
aquesta publicitat pot ser posada i com ha de ser posada. Bé, com saben de mètodes 
o sistemes de publicitat també cada dia en surten de nous i per tant el que hem de fer 
nosaltres és intentar actualitzar la normativa que tenim a la ciutat per a poder donar 
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resposta a aquelles noves peticions que ens van fent les diferents empreses, els 
comerços, els ciutadans, i per tant amb aquesta Ordenança intentarem donar sortida 
a tot això i també que l’Ajuntament pugui ser més eficaç en els casos en que s’està 
posant una publicitat en una ubicació de les que no és correcta, perquè en aquest 
moment ens trobem que tenim moltes dificultats per actuar, de forma que quan es 
produeixi una publicitat en un lloc on està expressament prohibit l’Ajuntament es dota 
d’un sistema per poder actuar d’una forma més ràpida i també en aquest sentit més 
eficaç. Per tant sotmetrem -si avui l’aprovem inicialment- aquest text a informació 
pública per tal que tots els ciutadans, empreses, comerços, etc., puguin fer-hi les 
corresponents al·legacions i amb posterioritat faríem l’aprovació definitiva. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres ens abstindrem perquè presentarem al·legacions i espero que aquestes 
puguin arribar a un consens. Considero que aquesta ordenança era necessària donat 
el cas que ens trobem les entrades de la nostra ciutat d’una manera irracional amb 
anuncis publicitaris, però una vegada estudiat i presentades les al·legacions per part 
nostra -que espero arribin a un consens- votarem favorablement. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Nosaltres ens 
congratulem moltíssim de l’existència, per fi, d’aquesta ordenança, tant és així que 
això ve d’una moció que aquest grup va presentar farà aproximadament un any, per 
tal de començar a endreçar les entrades i sortides de la nostra ciutat. Una mica del 
que es tractava és de quelcom que pràcticament no tan sols costa pocs diners sinó 
que a més pot ser susceptible d’ingressos, tal com és aquesta ordenança de 
publicitat. El nostre primer objectiu a part de regular allò que encara no estava regulat 
que altres municipis de l’àrea metropolitana sí que tenien regulat, per tant aquest era 
un forat que la nostra ciutat tenia, el que nosaltres volíem bàsicament era endreçar la 
ciutat i, sobretot, endreçar la imatge que té aquesta ciutat quan un entra i arriba a la 
ciutat, és allò que diuen a vegades de que el rebedor d’una casa és la imatge 
d’aquesta casa, doncs realment quan un arriba a Sant Cugat provinent dels Túnels de 
Vallvidrera o d’algun altre indret doncs la imatge no és l’adequada, per tant creiem 
que amb això caldrà rentar-li molt la cara i creiem que aquesta normativa hauria 
d’ajudar aquestes entrades, i per la qual cosa nosaltres hem presentat també unes 
al·legacions. L’esperit d’aquestes al·legacions que nosaltres hem presentat és que la 
normativa tingui un aire restrictiu. Entenem que la publicitat -com algú ens va dir a la 
Comissió Informativa- és un dret que tenen les empreses i els comerciants, o 
entenem també que pot ser un servei la publicitat segons com entesa, però quan 
aquesta publicitat va en contra d’un article que anava en l’estatut del 30 de setembre 
-que després va desaparèixer-, era un article que deia “El dret a gaudir del paisatge”, 
aleshores quan aquesta publicitat pot anar en contra d’aquest deterior del paisatge, 
un paisatge que per altra banda la mateixa normativa vostès li donen el tractament de 
paisatge urbà, i aquí nosaltres també hi voldríem fer un incís en que ens referim a 
aquesta normativa del paisatge urbà i encara no tenim una normativa de paisatge 
urbà, per tant això és una altra de les moltes coses que hem posat de dir vostès 
parlen d’això i encara un ciutadà no sap exactament què és el paisatge urbà o com 
està definit. Per altra banda també nosaltres els hi proposem que la zona de restricció 
-que vostès la restringeixen en bona part al que és el nucli central de la ciutat- sigui 
més àmplia a pràcticament tot el que és el nucli condensat, el nucli dens de la ciutat 
del que és la trama urbana, això quant al que són tanques publicitàries. Nosaltres, per 
suposat, farem un vot favorable, esperem poder parlar d’aquestes al·legacions i sí 
que a més nosaltres els hi faríem el prec de començar a aplicar aquesta normativa i 
de posar-hi cert interès en tot el que són les entrades i sortides a la nostra ciutat. 
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 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Nosaltres 
en línia amb el PP, encara que sembla increïble, ens abstindrem per tal de presentar 
al·legacions en aquest procés. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: De fet ho ha 
dit tothom per tant crec que es pot dir que és un objectiu compartit el fet de disposar 
d’instruments que permetin tenir una ciutat més ordenada i endreçada. Una ciutat que 
vetlla pel seu paisatge, també l’urbà, que sigui cada vegada més harmònic. Aquest és 
un instrument que ens ha de facilitar el fer-ho, i per tant pensem que és necessari. 
 
 Una ordenança però, bo és recordar-ho, és un document, i una bona 
ordenança pensem que és aquella que parteix de la realitat, que la reflecteix en el 
paper i per tant ha de ser forçosament  possibilista i pragmàtica. 
 
 La lectura del text, en concret l’article 9.1) de l’ordenança que se’ns proposa, 
ens fa pensar que el text no és en algun cas més que un bon desig, unes bones 
paraules més que una norma efectiva que ens ajudi. I ho diem perquè en concret 
l’article aquest 9.1) que els hi dic diu: “Es tramitaran com a obra menor la col·locació 
de rètols, cartells, tendals i elements arquitectònics”, i fem una pregunta: Vol dir això 
que s’hauran de tramitar com a obra menor tots els rètols de venda o lloguer de pisos 
que facin particulars o intermediaris a la nostra ciutat? 
 
 En cas que sigui així, que realment fos possible fer-ho, tramitar com a obra 
menor tot rètol de venda o lloguer d’un pis, pensem que hi ha una sèrie de preguntes 
que se’ns posen al davant. La primera és: 
 
- Quin és el volum d’activitat a la nostra ciutat que això suposaria? 
 
- Si se n’ha parlat amb aquest sector de compra-venda immobiliària a la nostra 

ciutat? Com veuen aquest tràmit? Tenim la seva complicitat?  
 
- Ajudarà a estimular el sector en uns moments que no hi ha precisament massa 

alegries el fet de posar aquest tràmit allà? 
 
 Nosaltres pensem que ordenar, endreçar, embellir una ciutat s’ha de fer 
sempre explicant-ho prèviament als qui incideixen en l’espai públic, i per tant amb la 
seva complicitat i ajut. Per aquesta raó nosaltres ens abstenim en aquest tràmit inicial 
i farem consultes amb el sector per conèixer de primera ma la seva opinió i presentar 
en el seu cas al·legacions. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: L’opinió de l’equip de 
govern en relació a aquesta ordenança és que nosaltres estem disposats a recollir el 
màxim d’al·legacions que veiem que són coherents amb l’esperit que dèiem que és 
d’ordenar tot el que és la publicitat a la nostra ciutat. El que jo els hi vull dir és que 
quan aquesta ordenança arriba a aquesta aprovació inicial fa més d’un mes que 
vostès tenen lliurada tota la documentació. Per tant jo estic molt contenta, en aquest 
cas Esquerra Republicana ens ha presentat les al·legacions però no hem arribat a 
temps encara a parlar-ne ni a incorporar res, celebro que vostès tinguin intenció de 
preparar al·legacions i la representant del Partit Popular també però el que vull dir és 
que fa temps que treballem amb això, sabem que és una ordenança pesada, que no 
és agradable llegir-s’ho, ja sé que és pesat, però que enteníem que el Govern els 
havia donat el temps suficient per treballar-ho i poder arribar a una aprovació inicial 
amb un consens. No passa res, nosaltres estarem amatents i amb ganes de veure les 
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seves al·legacions però els hi demano sobretot que ho treballin seriosament per 
poder passar a l’aprovació provisional o definitiva i tancar aquest tema que entenc 
que és feixuc. 
 
 Ens mirarem això que diu el Sr. Gausa de l’art. 9; nosaltres entenem que el 
rètol és aquell que s’insereix al forat arquitectònic d’un comerç, d’una façana, d’un 
edifici. No és la pancarta que pot posar un veí dient “venc pis”, o “venc casa”, hem de 
distingir-ho, potser no queda prou distingit, per això fem la informació pública, perquè 
quedi tot aclarit, i efectivament qualsevol rètol de les característiques que estem 
parlant, que pot ser un rètol lluminós, pot ser un rètol d’una botiga, sempre va 
incorporat a la llicència d’obres menors o majors en el seu cas, fins ara s’ha regulat 
d’aquesta manera, per tant entenem que també s’hauria de seguir regulant si una 
botiga vol canviar el seu rètol que té a la façana perquè dóna al carrer i perquè l’espai 
comercial del carrer és un espai molt important, hauria de tramitar el permís 
corresponent, perquè a vegades potser es posa un tipus de llum que està molestant 
als veïns, i per tant després si no ho regulem tindrem queixes del veí on hi ha una 
llum que li molesta tota la nit, etc., etc. Per tant entenc que puguin tenir dubtes, si hi 
ha algun article que no està prou expressat em sembla bé tornar-lo a mirar, però els 
hi vull reiterar que els hi hem donat temps, els en donem més però que s’ho mirin si 
us plau. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Em 
sobta una mica la Sra. Conesa en un sentit, sembla que ens estigui per la seva 
gentilesa donant més temps, i a mi em sembla que el temps per presentar 
al·legacions el marca la llei, no?, doncs llavors estem en el nostre dret, jo no sé el que 
diran els demés grups, però el Grup Popular presentarà les al·legacions dins del 
terme que marca la llei. No cal que ens faci moralines de si ens ho ha donat abans o 
ens ho ha donat després; estem dins de temps per tant ho presentarem quan ho 
considerem escaient. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: M’ha 
sabut greu l’argument de la Sra. Conesa perquè jo li voldria preguntar quants mesos 
han trigat els equips jurídics de la Casa en fer aquesta ordenança, això és una 
pregunta; són els equips jurídics que és la seva feina treballar i fer aquesta 
ordenança, malauradament, o no, els grups de l’oposició no tenen aquesta capacitat 
ni aquests recursos per tal de treballar aquests temes. És veritat, vostè va donar 
aquesta informació fa un mes, té raó, però si vostès han trigat mesos en presentar 
una proposta també ens han de deixar més temps a nosaltres, més que res perquè la 
llei ho marca així, podem fer-ho, no estem fent res que no puguem fer, per tant m’ha 
sabut greu aquest argument. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      16 (CiU i ERC) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       9 (PSC, ICV-EUiA, PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
 
 10.- PROPOSTA DE FORMACIÓ DE SOBRANT DE VIAL I ADJUDICACIÓ 
AL CARRER CARME NÚM. 1. (EXPEDIENT NÚM. UP00/10/11). 
 
 1r.- CONSTATAR que el projecte de Transcripció a escala 1/1000 del Pla 
General Metropolità i planejament vigent en el nucli antic aprovat definitivament en 
data 13 de gener de 1999, i publicat el dia 18 de febrer de 1999, contempla, entre 
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altres, la formació del següent efecte no utilitzable, no essent necessària la tramitació 
d’un expedient d’alteració jurídica de béns, d’acord amb el que determina l’art. 21 del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, la descripció de la qual és: 
 
- Porció de terreny de forma triangular de 0,50 m² de superfície, que es troba al carrer 
del Carme núm. 1 cantonada amb la Rambla del Celler, 19 del terme municipal de 
Sant Cugat del Vallès. Confronta, al sud amb Rambla del Celler, a l’est amb el carrer 
del Carme i al nord-oest formant triangle, amb finca propietat de Residencial 
Magallanes, SL. 
 
 2n.- PROCEDIR a incorporar a l’epígraf corresponent de Béns Immobles de 
l’Inventari Municipal, d’acord amb allò que determina l’article 100 i concordants de 
l’esmentat Reglament de Patrimoni, amb el caràcter de bé patrimonial no utilitzable, la 
porció de terreny a que fa referència el punt primer anterior. 
 
 3r.- ADJUDICAR directament a favor de la companyia mercantil Residencial 
Magallanes, SL, representada pel Sr. Enrique-José Hevia Ferrer, en la seva qualitat 
de propietari de la parcel·la confrontant que es troba al carrer del Carme núm. 1 
cantonada amb la Rbla. del Celler, 19, d'acord amb el que preveu l'article 45 del citat 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, que es valora en 3.311,55 € (TRES MIL 
TRES-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) (2.806,40 € 
nominal + 505,15 € IVA), d’acord amb l’informe emès per part del Cap de la Secció de 
Valoracions, Inspecció i Patrimoni en data 28 de març de 2008 i que s’incorpora a la 
proposta com a motivació específica d’acord amb el que determina l’art. 89.5) de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú i sense perjudici de complimentar allò que 
determina l’art. 40 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, essent a càrrec dels 
adjudicataris totes les despeses derivades de l’elevació a públic de l’esmentada 
adjudicació fins llur inscripció en el Registre de la Propietat. 
 
 4t.- AUTORITZAR a l'Alcalde-President i/o la Tinent d’Alcalde de l’Àmbit 
Municipal de Territori, indistintament, per tal de subscriure documents administratius 
en ordre a interessar la inscripció en el Registre de la Propietat de la finca que passa 
a Bé Patrimonial de Propis de 0,50 m² de sòl i 2,50 m² de sostre per subscriure la 
corresponent escriptura d'adjudicació prèvia a la corresponent reglamentària 
tramitació, i quants altres documents puguin esdevenir legalment necessaris. 
 
 5è.- DELEGAR a la Junta de Govern Local, l’adopció de quants acords 
complementaris puguin resultar necessaris, en ordre a la inscripció en el Registre de 
la Propietat de Sant Cugat del Vallès, de l’esmentat efecte no utilitzable, així com 
adjudicació al titular dominical que hi confronta. 
 
 6è.- ELEVAR certificació del present acord al Registre de la Propietat de Sant 
Cugat del Vallès, al efectes del que determina l’art. 119 del Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
 7è.- NOTIFICAR el present acord al legal representant de Residencial 
Magallanes, SL, en la seva qualitat de propietari de la finca confrontant, als efectes 
escaients, tot informant a l’adquirent que totes les despeses de tramitació i 
adjudicació respectivament seran íntegrament al seu càrrec, inclòs l’IVA 
corresponent, així com a la Secció de Patrimoni i Negociat de Cadastre municipal. 
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TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Bé, concretament 
constatem que en el projecte de transcripció a escala 1:1000 del Pla General 
Metropolità i el planejament vigent al nucli antic aprovat hi ha una porció de terreny de 
forma triangular de mig metre quadrat de superfície que es troba al carrer Carme 
número 1, que com podran veure s’ha atorgat llicència darrerament per possibilitar 
l’edificació d’un edifici plurifamiliar i concretament s’adjudica aquest mig metre quadrat 
de superfície directament a favor de la companyia mercantil RESIDENCIAL 
MAGALLANES que és la que té la propietat del carrer Carme número 1, cantonada 
amb Rambla del Celler, número, 19.  
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 10 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 11.- INFORME PROPOSTA D’APROVACIÓ DE RESOLUCIÓ DE DENÚNCIA 
URBANÍSTICA CARRER MIRALLUNY, 16. (EXPEDIENT: UJ54/08/165 – 
X/08/27577). 
 
 1r.- APROVAR en els seus propis termes, contingut i abast, i ratificar en allò 
que resulti de menester, Resolució de la Tinència d’Alcaldia de Territori número 
942/09, de data 27 de maig, envers la resolució definitiva de denúncia urbanística, 
constatada al carrer Miralluny, 16, el tenor literal de la qual és: 

“DECRET NÚM.  942/09 
                                                 
Atès que per la Resolució de l’Alcaldia núm. 1.427/07, de data 18 de juliol de 2007, 
s'ha delegat l’exercici de diverses competències a aquesta Tinència d’Alcaldia de 
Territori, és per la qual cosa, 
 
RESOLC els següents expedients que es contrauen a: 
 
1. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE DENÚNCIA URBANÍSTICA 

EXPEDIENT:  UJ54/08/165 – X/08/27577 – IJD: 429/09. 

1r.- DECLARAR IL·LEGALITZABLES les obres executades a la finca situada al carrer 
Miralluny, número 16 (Referència Cadastral: 4274344DF2847A), i en sòl classificat de 
zona verda (clau 6b), efectuada per part de la SRA. YASMINA ZARZA VALENZUELA, 
en la seva qualitat de promotor-propietària de les obres, consistents en: 
 
a)  Revestiment, mitjançant la construcció de tancament exterior de panell format per 

aïllament tèrmic amb revestiment arrebossat i pintat i panell interior de cartró guix 
pintat, executat a l’antiga edificació existent a la parcel·la en situació de fora 
d’ordenació. 

b)  Construcció de nova coberta en substitució de l’antiga, de panell format per 
aïllament tèrmic i acabat amb xapa metàl·lica, executat a l’antiga edificació existent 
a la parcel·la en situació de fora d’ordenació. 

c)  Ampliació de la part nord-est de l’antiga edificació existent a la parcel·la en situació 
de fora d’ordenació per ampliar-hi la cuina. 
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d)  Construcció de nova edificació auxiliar de planta rectangular adossada a l’antiga 
edificació existent en situació de fora d’ordenació, d’aproximadament  2 per 4 
metres. 

 
Tot això per incompliment dels articles 222.5) de les Normes Urbanístiques del vigent 
Pla General Metropolità en relació amb l’article 102 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005. Tot això de conformitat amb el que 
estableix l'article 180 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, tenint en compte que no s’han presentat al·legacions 
davant el tràmit de vista i audiència conferit mitjançant resolució de la Tinència 
d’Alcaldia número 1.934/08, de data 2 de desembre de 2008. 

 
2n.- ORDENAR l’enderroc de la totalitat de les obres executades a la finca situada al 
carrer Miralluny, número 16 (Referència Cadastral: 4274344DF2847A), i en sòl 
classificat de zona verda (clau 6b), efectuada per part de la SRA. YASMINA ZARZA 
VALENZUELA, en la seva qualitat de promotor-propietària de les obres, sense la 
corresponent llicència municipal i en contra de l'ordenament jurídico-urbanístic vigent,  
CONFERINT el termini d’UN (1) MES a l'efecte, consistents en: 
 
a)  Revestiment, mitjançant la construcció de tancament exterior de panell format per 

aïllament tèrmic amb revestiment arrebossat i pintat i panell interior de cartró guix 
pintat, executat a l’antiga edificació existent a la parcel·la en situació de fora 
d’ordenació. 

b)  Construcció de nova coberta en substitució de l’antiga, de panell format per 
aïllament tèrmic i acabat amb xapa metàl·lica, executat a l’antiga edificació existent 
a la parcel·la en situació de fora d’ordenació. 

c)  Ampliació de la part nord-est de l’antiga edificació existent a la parcel·la en situació 
de fora d’ordenació per ampliar-hi la cuina. 

d)  Construcció de nova edificació auxiliar de planta rectangular adossada a l’antiga 
edificació existent en situació de fora d’ordenació, d’aproximadament  2 per 4 
metres. 

 
Tot això d'acord amb el que determina l'article 198 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, vista 
la delegació interorgànica de competències en matèria de disciplina urbanística pel 
cas d’infraccions lleus i greus efectuada pel Ple Municipal extraordinari en sessió de 
10 de juliol de 2007 a favor de la Junta de Govern Local. 

 
3r.- ACORDAR, en el supòsit d’incompliment del punt segon anterior, l’execució 
subsidiària de les tasques ordenades a càrrec dels obligats, de conformitat amb 
l’article 101 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, aprovat per Decret Autonòmic 
179/1995, de 13 de juny, prèvia exacció cautelar si s’escau, de l’import estimat de 
l’enderroc, de conformitat amb l’article 98.4) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, sense perjudici de la imposició de multes coercitives, si s’escau, com a mitjà 
d’execució forçosa de conformitat amb l’article 96.c) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 

 
4t.- NOTIFICAR el present acord a tots els interessats, en els termes establerts pels 
articles 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.  
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5è.- SOTMETRE a ratificació la present resolució a la primera sessió que celebri el 
Ple municipal competent per a l’adopció dels acords del contingut i abast de la 
mateixa.” 
 
 2n.- DESESTIMAR  recurs de reposició interposat pel Sr. Javier Lacruz Iranzo, 
actuant com a representant de la Sra. Yasmina Zarza Valenzuela, de data 12 de 
gener de 2010 (RGE E2010000732), interposat enfront la resolució ordenada per la 
Tinència d’Alcaldia de Territori número 942/09, de data 27 de maig de 2009. Tot això 
en base a l’informe jurídic emès per la Secció de Disciplina Urbanística de l’Àmbit de 
Gestió de Territori en data 2 de març de 2010, amb IJD número 236/10, que 
s’incorpora al text de la mateixa com a motivació específica, de conformitat amb allò 
que estableix l’article 89.5) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i quin tenor literal 
és el següent: 
 
“Vist el recurs de reposició formulat pel Sr. Javier Lacruz Iranzo, actuant com a 
representant de la Sra. Yasmina Zarza Valenzuela de data 12 de gener  de 2010 
(RGE E2010000732), enfront la resolució ordenada per la Tinència d’Alcaldia de 
Territori número 942/09 de data 27 de maig de 2009, escau informar el següent:  
 
1r.- La resolució ordenada per la Tinència d’Alcaldia de Territori número 942/09 de 
data 27 de maig de 2009 mitjançant la qual es va resoldre el present procediment de 
protecció de la legalitat urbanística fou notificada a la Sra. Zarza en data 28 de maig 
de 2009.  
 
2n.- Que sobre l’esmentada resolució cabia interposar recurs de reposició en el 
termini d’un mes a comptar a partir de la data de la rebuda de la notificació 
corresponent, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats 
Contenciosos Administratius de la Província de Barcelona en el termini de dos mesos, 
de conformitat amb l’article 117.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
3r.- Que l’esementada resolució va esdevenir ferma en via administrativa en data 28 
juny de 2009 i en via jurisdiccional en data 28 de juliol de 2009. 
 
4t.- Que l’esmentat recurs de reposició formulat pel Sr. Lacruz consta registrat 
d’entrada a l’Ajuntament en data 12 de gener de 2010, més de 6 mesos després de la 
notificació de l’esmentada resolució.  
 
D’acord amb tot això, proposo: 
 
Que es desestimi el recurs de reposició interposat per resultar extemporani de 
conformitat amb tot l’exposat.    
 
La qual cosa s’informa sense perjudici de millor criteri.” 
 
 3r.- NOTIFICAR el present acord a tots els interessats, en els termes 
establerts pels articles 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 I INTERVENCIONS 
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 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Portem 
concretament una denúncia urbanística classificada de molt greu al carrer Miralluny 
número 16 i concretament els proposem la declaració d’il·legalitzables d’unes obres 
executades que estan efectuades sobre Clau6b que és zona verda. Com saben el 
Ple no té delegada en Junta de Govern aquesta competència, i per tant és una 
competència de Ple i és al Ple qui li correspon aprovar aquesta actuació. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Si em 
permeten fer una intervenció que és vàlida pel punt 11 i pel punt 12 i que després no 
intervindré. En tot cas, nosaltres estem davant, veiem, creiem, que estem davant 
d’unes irregularitats urbanístiques molt greus d’urbanització en zona verda i pensem 
que reiteradament demostrades i denunciades per part del nostre Ajuntament. 
Pensem que també hi ha hagut totes les garanties d’informació i notificació als veïns 
per tal que ens rectifiquessin en la seva actuació lesiva i perjudicial per l’interès 
general de la comunitat i per aquesta raó votarem a favor. El tema ens suscita, com 
a grup, una reflexió sobre l’actuació municipal en cas d’irregularitats urbanístiques i 
si aquesta és igual per a tothom i en tots els casos i ens referim a un cas de sobres 
conegut com és el de la Costa del Golf. Evidentment, no és el mateix un cas que 
l’altre i volem dir-ho nosaltres per tal de no caure per res en la demagògia: en un hi 
ha zones verdes urbanitzades, en l’altre no, per tant el procediment no és el mateix. 
Ara bé, políticament creiem pertinent una reflexió sobre l’actuació de l’equip de 
govern en un i altre cas d’irregularitats urbanístiques: és explicable, comprensible als 
ulls de la ciutadania que en el cas de la irregularitat de la Costa del Golf en que hi 
havia una sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya instant a 
l’enderroc la resposta municipal de l’equip de govern hagi estat el de canviar les 
normes urbanístiques per tal que la irregularitat estigui dins la legalitat? És una 
pregunta que nosaltres deixem sobre la taula. Entenem perfectament el no entrar en 
el debat, però nosaltres la volem deixar sobre la taula. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): Jo 
crec que sí, que vostè fa demagògia, Sr. Gausa. Perquè vostè deixa sobre la taula 
una pregunta quan vostè mateix ha dit que evidentment no és el mateix cas un que 
l’altre. O estem en zona verda pública o no estem en zona verda pública. Això és 
fonamental. Si estem en 6b és una cosa, és a dir, un verd públic que és de tots és 
una cosa, un verd privat que és d’un senyor és una altra cosa. És que no té res a 
veure, no té res a veure. Per tant, jo crec que vostè sí que fa demagògia aquí. És 
que no es pot ni comparar el que vostè està dient. Per tant, perdoni, jo crec que això 
s’ha de contestar. L’actuació de l’Ajuntament és claríssima, en casos on s’ha edificat 
sobre zona verda pública, que no ens ha passat mai, és la primera vegada que ens 
passa, o en casos com el de zona forestal que en aquests ja tenim més situacions 
conflictives, i vostè les coneix per tot el tema de Parc Natural, etc., etc., amb una 
feinada que hem tingut a regularitzar una sèrie de cases que estaven a la Floresta, 
que estaven sobre sòls 27. Per tant, no em digui que no fa demagògia perquè fa 
demagògia i de la bona i barata. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo no faig 
demagògia de la bona, l’única cosa que faig és posar sobre la taula un fet i és que 
és veritat i ja li dic jo que no és el mateix que estigui construït en zona verda, com no 
és el mateix, que en l’altre cas hi hagi una sentència ferma del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que insta a l’enderroc. I el que hem fet en aquesta sala i ho 
han promogut vostès ha estat el canvi de la normativa urbanística. Pot ser 
demagògia, vostè pot dir-li demagògia, jo li dic uns fets tal i com són. 
 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.10.10                    pàg. 28 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Bé, segueixo dient 
que vostè fa demagògia i bé, és igual, però en qualsevol cas vostè sap que són dues 
situacions absolutament diferents, si la sentència fos ferma, com és que no està 
executada?, perquè aquest Ajuntament acata les sentències, per tant, potser és que 
no era ferma la sentència.  
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 11 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 12.- INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE DENÚNCIA URBANÍSTICA 
AL CARRER PRÍNCEP NÚM. 5 (EXPEDIENT:  UJ54/10/30 – IJD: 597/10). 

 
 1r.- CONSTATAR l’incompliment parcial de les mesures cautelars ordenades 
mitjançant resolució de l’Alcaldia – Presidència número 993/10 de data 13 de maig de 
2010 enfront del Sr. LAUREANO MARTÍNEZ MOLINA i Sra. JOSEFA NAVARRO 
CASAJUANA, consistents en retirada dels abocaments de la runa que talla els 
corriols preexistents amb descontaminació del sòl afectat per l’abocament de palla 
amb fems i cessament d’ulteriors abocaments, i cessament parcial de l’activitat pel 
que fa als usos que, desenvolupats al carrer Príncep, número 5 (Referència 
Cadastral: 4605402DF2940N), estan oberts al públic consistents en hípica, pupil·latge 
i classes d’equitació. 
 
 2n.- RESTAR ASSABENTATS de l’ordre de precinte de les activitats d’hípica, 
pupil·latge i classes d’equitació que es desenvolupen al carrer Príncep número 5 
mitjançant resolució ordenada per la Tinència d’Alcaldia de Medi Ambient, Valors 
Cívics i Mobilitat número 1.529/10 de 20 de juliol de 2010, així com el correlatiu 
incompliment segons acta de la Policia Local emesa en data 15 de setembre de 2010 
que assenyala que continuen exercint-se amb total normalitat.  
 
 3r.- CONCEDIR NOVAMENT als SRS. LAUREANO MARTÍNEZ MOLINA i 
JOSEFA NAVARRO CASAJUANA el termini de QUARANTA-VUIT HORES (48H), a 
comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, en ordre a 
procedir a la retirada dels abocaments de la runa que talla els corriols preexistents 
amb descontaminació del sòl afectat pels abocaments de palla amb fems i cessament 
d’ulteriors abocaments, així com REITERAR l’IMMEDIAT CESSAMENT parcial de 
l’activitat pel que fa als usos que, desenvolupats al carrer Príncep, número 5 estan 
oberts al públic consistents en hípica, pupil·latge i classes d’equitació.  
 
 4t.- ADVERTIR als interessats que l’incompliment d’aquest segon termini a què 
es fa referència en el punt tercer anterior comportarà la imposició d’una primera multa 
coercitiva de MIL (1.000,00€) EUROS, de conformitat amb el que estableix l’article 
217 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol (article 225 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost), amb els criteris a que fa referència l’article 277.5 b) 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, sense perjudici de la incoació d’expedient sancionador a l’efecte.  
 
 5è.- DECLARAR IL·LEGALITZABLES les obres que seguidament es 
relacionen executades, segons es desprèn de la resolució de l’Alcaldia – Presidència 
número 993/10, de data 13 de maig de 2010, en part en sòl qualificat com a no 
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urbanitzable, sistema d’espais lliures, parc rural de la Torre Negra, subàrea forestal 
(PRTN/f) de la Modificació del Pla General Metropolità del Sector de la Torre Negra 
així com en sòl qualificat d’equipaments, clau 7a2, zona 20a/TN, inclòs al Polígon 
d’Actuació Urbanística UA TN-1 de la Modificació del Pla General Metropolità del 
Sector de la Torre Negra, dutes a terme pels Srs. LAUREANO MARTÍNEZ MOLINA i 
JOSEFA NAVARRO CASAJUANA, en qualitat de promotor i propietària de les 
mateixes, a la finca situada al carrer Príncep número 5, a la vista del contingut de 
l’article 191.2) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol (article 199.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat 
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost), així com articles 205 i concordants de les 
Normes Urbanístiques del vigent Pla General Metropolità posats en relació amb els 
articles 205.a) i 53.1) i 53.3) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol (articles 213.a) i 53.1) i 53.3) del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost), consistent en:  
 
a) Aportació de terres i runes amb alteració dels perfils naturals en terrenys 

confrontants a l’explanada preexistent, envaint sòl qualificat com a no urbanitzable, 
sistema d’espais lliures, parc rural de la Torre Negra, subàrea forestal (PRTN/f), de 
la Modificació del Pla General Metropolità del Sector de la Torre Negra, no 
legalitzables.  

b) Destrucció de camins forestals existents amb afectació de diversos arbres i 
espècies forestals, en sòl qualificat com a no urbanitzable, sistema d’espais lliures, 
parc rural de la Torre Negra, subàrea forestal (PRTN/f), de la Modificació del Pla 
General Metropolità del Sector de la Torre Negra, sense disposar d’autorització i no 
legalitzables.  

c) Abocament de palla amb orins i fems en zones boscoses adjacents (PRTN/f), 
alterant les característiques del paisatge sense disposar d’autorització a l’efecte.  

d) Exercici d’activitat d’Hípica amb estabulació en sòl qualificat d’equipaments, clau 
7a2, Equipament – Hípica en potencial transició a zona 20a/TN, inclòs al Polígon 
d’Actuació Urbanística UA TN-1 de la Modificació del Pla General Metropolità del 
Sector de la Torre Negra, sense disposar de la preceptiva llicència ambiental i que 
degudament adaptada a les condicions d’ús legalment determinades podria ésser 
eventualment  objecte de llicència provisional a aprovar per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme.  

e) Ús residencial de part de l’edificació on s’exerceix l’activitat d’hípica, en sòl 
qualificat com a equipaments clau 7a2, sense llicència i no legalitzable.  

 
Tot això, tenint en compte que les al·legacions presentades enfront del tràmit de vista 
i audiència conferit als interessats mitjançant resolució de l’Alcaldia-Presidència 
número 993/10, de data 13 de maig de 2010, han estat formulades 
extemporàniament. No obstant, consten formalment desestimades segons informe 
jurídic emès per la Secció de Disciplina Urbanística en data 22 de setembre de 2010 
obrant a l’expedient.  

 
 6è.- ORDENAR la restauració de la realitat física alterada amb la retirada de 
les terres i runes aportades reposant els terrenys segons el seu perfil natural original, 
reposició de camins forestals destruïts i replantació, retirada de la palla i els fems de 
les zones boscoses adjacents, cessament total de l’activitat d’hípica amb estabulació i 
cessament de l’ús residencial de la part de l’edificació on s’exerceix l’activitat d’hípica, 
a la finca situada al carrer Príncep número 5, executats sense la corresponent 
llicència municipal i en contra de l'ordenament jurídico-urbanístic vigent per part dels 
Srs. LAUREANO MARTÍNEZ MOLINA i JOSEFA NAVARRO CASAJUANA, en 
qualitat de promotor i propietària de les actuacions, CONFERINT el termini d’UN (1) 
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MES a l'efecte a comptar a partir de l’endemà de la rebuda de la present notificació.  
Tot això d'acord amb el que determina l'article 198 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol 
(article 206 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost), vista la reserva efectuada en el marc de la delegació 
interorgànica de competències en matèria de disciplina urbanística pel cas 
d’infraccions molt greus efectuada pel Ple Municipal extraordinari en sessió de 10 de 
juliol de 2007, les quals no han estat objecte de delegació. 

 
 7è.- ACORDAR, en el supòsit d’incompliment del punt sisè anterior, l’execució 
subsidiària de les tasques ordenades a càrrec dels obligats, de conformitat amb 
l’article 101 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, aprovat per Decret Autonòmic 
179/1995, de 13 de juny, prèvia exacció cautelar si s’escau, de l’import estimat de 
l’enderroc, de conformitat amb l’article 98.4) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, sense perjudici de la imposició de multes coercitives, si s’escau, com a mitjà 
d’execució forçosa de conformitat amb l’article 96.c) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 

 
 8è.- CONSTATAR l’execució sobrevinguda de nous actes d’ús del sòl sense la 
corresponent llicència municipal, segons relació que s'adjunta: 
 
INSTRUCCIÓ: A instància de part 
PERSONA OBLIGADA:  
-PROMOTOR: SR. LAUREANO MARTÍNEZ MOLINA 
- PROPIETÀRIA:  SRA. JOSEFA NAVARRO CASAJUANA 
EMPLAÇAMENT: Carrer Príncep número 5 (Referència Cadastral: 4605402df2940n)  
TIPUS D'OBRA: Construcció de dues establies d’alumini en sòl qualificat 
d’equipaments, clau 7a2. 
OBJECTE: Eventual legalització, de caràcter provisional.  
ELEMENTS DE FET: Incompliment de les normes de prèvia subjecció a llicència.  
FONAMENT JURÍDIC:  Article 179.2.g) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat 
per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol (article 187.2.g), del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost). Articles 53.1) i 53.3) 
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol (articles coincidents en el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost).  
 
 9è.- CONFERIR VISTA de l'expedient per un termini de QUINZE(15) DIES 
HÀBILS, a comptar des del dia següent de la rebuda d'aquesta notificació, per a 
examen i formulació d'al·legacions, si escau, de conformitat amb l'article 99.2) del 
Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals, en relació amb el que estableix l'article 84 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, com a tràmit previ a requerir per la legalització de 
les obres de conformitat amb l’article 197 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol (article 205 del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost) en relació amb 
l’art. 267 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 
de juliol. 
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 10è.- NOTIFICAR el present acord a tots els interessats, en els termes 
establerts pels articles 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 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Portem una segona 
denúncia urbanística, també classificada de molt greu. Concretament, en aquest cas, 
sobre una zona forestal en l’àmbit de la Torre Negra, en sòl qualificat com a no 
urbanitzable dins el sistema d’espais lliure del Parc Rural de la Torre Negra. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 12 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 
 13.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS 
LOCALS PER L’EXERCICI 2011. 
 
 El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
 En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. En concret, l’article 
16.1) del text legal esmentat determina que els acords de modificació de les 
Ordenances hauran de contenir com a mínim la determinació dels elements tributaris, 
el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva 
aplicació.  
 
 Quant es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció de les normes afectades.  
 
 La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 
58/2003, de 17 de novembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la 
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
 Així mateix la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova Llei General 
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
possibiliten que les entitats locals adoptin l’aplicació de la normativa tributària general 
al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que 
justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que 
s’escaiguin, una Ordenança General redactada a l’empara de l’article 106.2) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  
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 En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
 Vistos els informes tècnics i econòmics a què es refereix l’article 25 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest 
el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de 
taxes o la modificació de les seves tarifes.  
 
 Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o 
realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost 
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2) 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
 Vista la memòria del Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització i l’informe 
conjunt de l’Interventor Municipal i de la Lletrada Assessora de l’Àmbit d’Economia  
l’Alcaldia, es proposa al Ple l’adopció del present acord:  
 
 PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT per l’exercici de 2011 i següents 
la modificació de les Ordenances que a continuació es relacionen: 
 
NÚM. ORDENANÇA 

 Ordenança fiscal general 
1 Impost sobre béns immobles 
2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
4 Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 

urbana 
5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
12 Taxa per les llicències urbanístiques 
13 Taxa d’obertura d’establiments i de la tramitació d’expedients 

d’activitats 
15 Taxa per la recollida de residus 
16 Taxa per la prestació del servei dels mercats municipals 
18 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via 

pública i de terrenys d’ús públic 
21 Taxa per la prestació dels serveis de registre, inspecció i 

prevenció sanitàries a establiments sotmesos a autorització 
sanitària 

 
 SEGON.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els 
anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del 
dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
província i en un dels diaris de major difusió de la província. 
 
 Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 02/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
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 TERCER.- TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat els 
acords de modificació d’Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals, un 
cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del 
Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes 
locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Portem 
avui el que és l’aprovació d’aquestes Ordenances Fiscals per l’any 2011. És per tant 
aquell exercici de definir el què és el marc d’ingressos -que sempre és important 
definir el marc d’ingressos, però més especialment en una situació complicada com la 
que travessen totes les finances públiques en general, tots els organismes públics i 
totes les institucions-, doncs és evident que encara més s’hi ha de posar l’accent o la 
cura en veure quin és aquest marc d’ingressos que és el que alimenta la despesa i la 
confecció de tot el Pressupost municipal que ens acompanyarà a continuació i que al 
proper Ple en farem l’aprovació inicial. També seguim amb l’exercici d’aprovar per 
avançat el què són aquestes Ordenances Fiscals, perquè de sempre hem defensat 
que el primer de tot és aprovar el marc d’ingressos, primer de tot és tenir clar quins 
són els diners de que disposaràs i a partir d’aquí fer el Pressupost. És a dir, fer 
pressupostos sense tenir clar el sostre, sense tenir clar el constrenyiment econòmic 
-d’ara i de sempre- perquè les Administracions Públiques sempre han de fer aquest 
exercici de saber quina és la quantitat de diners que tenen disponible i d’aquesta 
manera tractar en la major manera possible d’evitar qualsevol tipus de dèficit públic i 
tenir les finances controlades. Un marc d’ingressos i unes Ordenances que s’acaben 
amb tot un període d’informació que ha transcorregut, amb les Comissions 
Informatives pertinents. Des de l’equip de govern s’ha fet el màxim possible per a que 
aquesta informació estigués a disposició de tots els membres de la Comissió 
Informativa i hem tractat, com sempre, d’atendre totes les peticions d’informació 
addicional o amb el que correspongués. Si més no també aquí estem obrint un 
període inicial, una aprovació inicial, que ha de concloure amb l’aprovació definitiva 
amb tot un període que hi ha d’al·legacions. Hem estat oberts a aquestes converses, 
així ho hem posat de manifest i sí que és cert que hi ha hagut algun grup polític que hi 
ha posat més èmfasi fins el moment, concretament amb ERC, també el Sr. Vázquez-
Dodero, han mostrat una vocació especial en intentar tenir unes converses que 
puguin ser factibles d’arribar a algun tipus d’acord. Jo, en qualsevol cas, a tots ells i 
en especial també a ERC els valoro molt aquesta vocació i sobretot l’actitud i la 
manera de fer política que bé, una vegada més i ara ja a les portes d’unes Eleccions 
doncs a vegades poden haver diferents tendències però crec que és bo mantenir un 
criteri de continuïtat i crec que hi ha hagut una balança d’exigència per part de 
l’oposició i de maduresa en quant a tractar els temes que corresponen al marc 
d’ingressos, a les finances i en general a la gestió pressupostària que és el moll de 
l’os de tota actuació política d’un govern municipal i en el cas de Sant Cugat, de la 
ciutat de Sant Cugat i la Institució de l’Ajuntament de Sant Cugat. En definitiva, 
nosaltres el que hem tractat amb aquest marc d’ingressos és fer una proposta que 
segueixi posant de manifest que tenim un objectiu clar que és donar compliment a un 
dels objectius estratègics que com saben tenim definits especialment en el marc de 
crisi, i que reiteradament hem vingut mencionant i que una vegada més reiterem que 
segueixen sent la nostra guia o la nostra ruta d’actuació. Tots els objectius estratègics 
que en aquests moments tenen principal incidència són només aquells que 
responguin a la reactivació econòmica i a la funció social d’aquells qui més pateixen 
la situació de crisi actual. Hi havia un dels objectius, o hi ha un dels objectius, que 
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segueix sent clar que és no traslladar la crisi a la pressió fiscal. És a dir, no tractar o 
fer tots els possibles perquè aquesta casa no solucioni els problemes del 
constrenyiment pressupostari per la via de demanar més diners als ciutadans, sinó 
que atacar la via de la despesa, atacar la via dels processos, atacar la via de la 
gestió. En definitiva, per a que ens entenguem, és tractar d’aconseguir de fer les 
mateixes polítiques públiques amb la mateixa quantitat i amb la mateixa qualitat amb 
menys recursos econòmics i això vol dir ser molt més autoexigent, fer les coses molt 
més fetes, en definitiva ser molt més eficient, aconseguir el mateix amb menys diners 
i això portar-ho al límit de les conseqüències abans d’anar a generar una pressió 
fiscal addicional, perquè en definitiva el que estaríem fent és fer que potser es pagui 
per un altre cantó el que s’hauria de fer d’una altra manera per part de les 
Administracions Públiques. Nosaltres, si més no, ho estem intentant aplicar i de 
moment creiem que ens en estem sortint prou bé i si més no l’aprovació d’aquestes 
Ordenances crec que posarà de manifest que tornen a ser una prova al respecte. 
Tenim una baixada general dels ingressos, una baixada general sobretot pels 
ingressos de la construcció, l’impost de Construccions i Obres, tot el tema relacionat 
amb les taxes vinculades amb les noves construccions. Tot això ha anat a la baixa 
d’una manera molt important i també a més a més per acabar-ho d’adobar el que és 
la participació de l’Estat en els ingressos locals doncs també han anat a la baixa com 
ja saben i que és públic fins el dia d’avui i ben manifest. 
 
 La lectura positiva de les Ordenances Fiscals i del marc d’ingressos de l’any 
vinent és que l’Ajuntament de Sant Cugat veient també la previsió de tancament de 
l’exercici en quant a execució pressupostària i en quant a execució d’ingrés i de 
despesa és que podrem adaptar la situació econòmica a la nova capacitat 
d’ingressos que tindrà aquesta institució sense generar dèficit. I això crec que és una 
dada que s’ha de tenir  molt en compte i més quan estem protegint qüestions de 
Tresoreria com és el pagament a tots els proveïdors amb aquest objectiu que tenim 
marcat dels 30 dies, facilitant l’accés a la liquiditat, per part, si més no, de tots els 
proveïdors d’aquesta casa. 
 
 Continguts específics de l’Ordenança: Increment genèric de totes les taxes del 
2%, hem agafat aquest 2% perquè aquesta és la previsió de l’IPC pel 2010 actual. 
Hem situat el tipus impositiu de l’IBI al 0,52%. Per situar-nos: el teníem al 0,56%, per 
tant, és una reducció del tipus impositiu de l’IBI en 4 punts bàsics. I és una reducció 
del tipus impositiu que la fem perquè com bé saben i com any rere any reiteradament 
seguim tenint les conseqüències de la revisió cadastral que hi va haver l’any 2005. 
Una revisió cadastral que com saben va tenir un impacte molt desigual a totes les 
residències del municipi i que va generar un desequilibri del qual nosaltres només en 
tenim un instrument que és el tipus impositiu, és a dir, els valors canviaven a l’alça i 
l’Ajuntament té només la potestat de fixar el tipus impositiu amb la política fiscal que 
té sobre l’impost més important, que és l’Impost de Béns Immobles. Per tant, 
d’amortir aquesta variació en els imports dels valors cadastrals, l’Ajuntament 
finalment decideix reduir aquests 4 punts bàsics generant un creixement mitjà dels 
ingressos que vindria a ser de l’ordre que no arriba al 4%, el 3,8, 3,9% del total 
d’ingressos per aquest concepte. Les bonificacions: seguir protegint incrementant, 
més que protegint, les bonificacions que es feien a les famílies nombroses i que 
estaven al 45% de l’Impost de Béns Immobles, la situem al 50% i a l’igual, el mateix, 
amb les famílies monoparentals, que com saben això va ser inclòs en les passades 
Ordenances Fiscals. Aquest any ja dins del marc de la pròpia Ordenança els dos 
col·lectius: famílies nombroses i famílies monoparentals tenen aquest 50% de 
bonificació incrementant també el topall màxim que fins ara estava limitat als 400 
euros i amb aquestes Ordenances o amb aquesta proposta d’Ordenances passaria 
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als 450 euros., per tant, hi hauria aquest increment de 50 euros addicionals. Es revisa 
tota la classificació dels carrers. Això afecta en termes de l’IAE i dels guals, de la taxa 
de guals, i seguirem primant o ajudant al col·lectiu de la gent gran, atenció per això, 
aquesta és una qüestió que no va estrictament lligada amb les Ordenances Fiscals, 
però sí que van formar part de l’acord amb ERC el passat exercici, que era ajudar al 
col·lectiu de la gent gran amb un import subvencionat o amb un import d’ajut que es 
calculava en base al 90% de l’IBI pel col·lectiu de vidus/es i pensionistes que no 
arribessin a una quantitat determinada d’ingressos i que de la qual ara estem valorant 
el fet de si es manté la mateixa o s’incrementa o també seguir ajudant a aquelles 
persones que tinguin una propietat desocupada i que la posin a lloguer a través de la 
Borsa d’Habitatge Social per a joves que tenim a l’Oficina d’Habitatge Local i aquí en 
aquest cas la quantificació de l’ajut és del 50% de l’IBI. Bé, aquests són a grans trets 
les característiques que tenen les Ordenances Fiscals de 2011 i que com deia el que 
és important és que alimentaran un pressupost que s’adequarà al nou marc 
d’ingressos general, que un cop patida aquesta davallada creiem que l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès haurem o estarem passant aquesta situació de trànsit realment 
important amb un canvi del marc d’ingressos molt rellevant. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Sr. Joly, seguimos 
hablando para ver si llegamos a un acuerdo en esos puntos que tenemos ahí 
pendientes. Por eso votaré abstención.  
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Bé, 
saben perfectament que no he pogut estar durant un temps dedicada per qüestions 
de salut a la política municipal i justament presentarem les al·legacions i de moment 
el que farem és abstenir-nos en ares d’intentar arribar a un punt d’encontre, que ja 
saben perfectament que les altres vegades, els altres anys eren punts d’encontre que 
no acabaven d’encaixar i presentarem les al·legacions pertinents.  
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Bé, nosaltres en 
els darrers 3 anys hem donat sempre suport a aquestes Ordenances Fiscals perquè 
el cert és que el camí que hem fet durant aquests 3 anys per a nosaltres ha estat 
força positiu. Fa 4 anys vol dir que hi havia unes Ordenances Fiscals que no tenien 
en compte la gent gran que tenia pensions baixes; no tenien en compte una realitat 
social com són les famílies monoparentals i la diversitat de famílies; no es tenia en 
compte els joves, perquè fruit de les darreres Ordenances Fiscals tenim el Carnet 
Jove a les butxaques dels joves de la nostra ciutat; no teníem descomptes per l’IBI els 
propietaris que folressin la borsa d’habitatge públic de la nostra ciutat en l’aspecte de 
lloguer. Per tant, el nostre balanç en aquests darrers 3 anys des d’una perspectiva 
d’un grup d’esquerres i progressista és que les Ordenances que tenim en aquests 
moments són molt més progressistes, per tant, justes socialment, que les que teníem 
fa 4 anys. Per tant, el nostre balanç és plenament satisfactori. De fet, el camí que ens 
queda per recórrer és molt poc. Segons la Llei d’Hisendes Locals realment el marge 
que tenim és escassíssim i la imaginació que s’hi ha de posar en les converses i en 
les propostes a fer per tal de que puguin arribar més bonificacions i més descomptes 
a l’hora de gravar a qui s’ha de gravar més i a qui s’ha de gravar menys, això a la 
llarga també significa menys despesa, el ciutadà també ha de pagar menys. Per tant, 
jo crec que està equilibrat doncs el marge realment que tenim és poc. Nosaltres 
creiem que encara tenim un petit marge, per exemple per augmentar els ingressos 
inferiors de pensionistes per tal d’accedir a aquest 90% de descompte. 
 
 Nosaltres ens abstindrem precisament per poder aportar encara un parell o tres 
més d’idees que tenim, que creiem que poden ser útils per tal que arribin aquests 
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beneficis a la ciutadania però, com repetim, amb un balanç absolutament positiu del 
que ha estat aquest camí que hem fet junts aquests anys. El fet de que siguin 
eleccions o no a aquest grup això el té bastant sense “cuidado”, com li té segur a la 
ciutadania que el què vol és que hi hagin realment unes Ordenances que siguin fruit 
d’un consens i siguin fruit de diferents mirades sobre les mateixes. Sí que en canvi 
m’agradaria fer una petita reflexió, en converses amb alguns de vostès sobre el fet de 
deixar d’assumir compromisos aquest Ajuntament que no hi té competències, com és 
el cas per exemple del transport escolar, vostès van fer una reflexió interessant, van 
dir: l’Ajuntament no pot assumir, no pot començar a assumir encara més despeses 
per competències que no té i que fins ara podíem assumir però ara no assumim, i en 
canvi sí que s’ha de facilitar aquesta despesa que ara no fa l’Ajuntament, sí que ha de 
facilitar la subvenció per qui no pugui tenir aquesta despesa ara. Això em sembla una 
reflexió interessantíssima perquè va en el camí del que nosaltres sempre hem 
defensat que és que els impostos, les bonificacions, es gravin no linealment sinó en 
relació a la renda i al nivell de necessitats de cada persona. Per tant, veig que 
comencem a parlar el mateix llenguatge quant a la justícia de les polítiques 
impositives. Per tant, nosaltres sí que els demanaríem que el camí a transitar a partir 
d’ara fos la manera d’articular com fem que les bonificacions, els descomptes, els 
gravàmens, siguin proporcionals a la renda i, per tant, puguin ser d’aplicació més 
justa. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Doncs 
miri jo començaré pel final de la intervenció del Sr. Grangé: com fem per a què els 
impostos a nivell municipal estiguin més lligats a nivell de renda i que puguin ser 
d’una altra manera. Jo crec que el que ha de fer el món municipal, el municipalisme 
en general, sense etiquetes, sense xapes, com diem a vegades en argot polític, hem 
d’anar plegats per intentar modificar això allà on toca, i en aquest cas, malgrat alguns 
no ens agradi o no els agradi, hem d’anar al Congrés dels Diputats a canviar-ho, 
malgrat ens agradaria que la competència estigués a la Generalitat de Catalunya. Jo 
crec que el que hem de lluitar tots plegats és per a que el món municipal tingui els 
recursos que necessita i que realment puguin donar a l’abast per donar els serveis 
que la gent demanda. Perquè al final som la primera línia i aquesta primera línia és la 
que més pateix, sinó la Sra. Carmela ens ho podrà dir amb els Serveis Socials o 
l’Esther amb Ensenyament o qui sigui. Jo crec que aquí és on està la lluita de futur i 
és el que jo crec que el municipalisme ha de treballar i lluitar. 
 
 Jo tenia una intervenció preparada però em sembla que no la faré servir. La 
intervenció del Raül, m’ha fet veure, és veritat, hi ha hagut 4 anys en els quals ICV en 
aquest cas també ha col·laborat en fer unes Ordenances Fiscals si vols més socials, 
garantint també que la pressió fiscal no anés a la ciutadania en un moment complicat, 
arribant a pactes de mocions per arribar a acords en el moment de que aquella gent 
que pitjor ho passa en moments de crisi, aquells aturats i aturades que estaven sense 
subsidi poguessin tenir accés al transport públic de forma gratuïta, jo crec que en 
política es poden fer moltes coses i això és un fet. Això és un fet i una de les coses 
que d’alguna manera t’omplen d’orgull, treballar per la ciutat i treballar per la 
ciutadania en un moment molt difícil i que en aquest cas la nostra força política va ser 
capaç de donar aquest pas endavant i de dir endavant, i fem aquest gest de 
responsabilitat. Malgrat això, entenem que ara, avui, cal anar més enllà. Hem de ser 
forts, reivindicar i hem de començar a fer servir allò que el maig del 68 deien de “la 
imaginació al poder”. Jo crec que hem de començar, està molt bé tot el que s’ha fet, 
tots els esforços que s’han fet amb les poques eines que tenim, però hem de 
començar a tenir la imaginació al poder i intentar agafar aquells buits o aquelles 
coses que no es recullen en la llei i poder anar més enllà. Sí, reivindiquem i lluitem 
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allà on toca, al Congrés dels Diputats, però jo crec que a dia d’avui podem anar més 
enllà, en lligar aquests impostos a nivell de renda. 
 
 Pel que fa a la cosa concreta, no són unes Ordenances Fiscals noves. Hi ha 
poques novetats. Ho ha explicat el Sr. Joly, són unes Ordenances que consoliden un 
model que és el que ha explicat el Raül de bonificacions a vídues, bonificacions a 
famílies monoparentals, bonificacions a famílies nombroses, saben que a nosaltres 
no ens ha agradat mai, però bé, que hi ha un efecte corrector de renda que també 
valorem d’una manera positiva. I poca cosa més. Ja els dic que al final no he seguit la 
intervenció que tenia preparada. Jo crec que ha estat una intervenció de balanç, 
perquè jo crec que és el penúltim debat d’Ordenances Fiscals. Ens queda un 
Pressupost. Només reivindicar que no vull deixar de ser regidor, no sé si ho deixaré 
de ser aquest mandat o no, si la ciutadania vol, però espero al proper mandat poder 
discutir d’una vegada per totes ingressos i despeses el mateix dia. Jo espero, és la 
gran reivindicació que faig poder fer un debat del Pressupost de veritat amb ingressos 
i despeses, tot junt el mateix dia amb tot el contingut i sabent a què dedicarem 
aquests recursos que realment avui portem a discussió. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo 
sentint al Sr. Vazquez-Dodero potser un dels motius de que voti a favor és que 
l’instal·lin una càmera davant de casa ... No, era un petit recurs per cridar una mica 
l’atenció perquè jo crec que se’ns estava dormint el debat o el partit. No ho deia per 
vostè, ho deia per la intervenció del ponent. Jo crec que també una cosa està clara. 
Aquestes al·legacions són més d’esquerres ara que fa 4 anys. Jo crec que aquest és 
un fet innegable. Com ja varem dir en l’anterior Ple, en l’anterior debat d’Ordenances, 
content de que ERC hagués aconseguit que les vídues i els vidus aconseguissin 
aquesta exempció, no com en la nostra al·legació de 2007, que va ser rebutjada per 
la majoria de vostès. Per tant, va anar bé. També els canvis legislatius que han fet a 
nivell de la Generalitat han aprofundit en aquest debat social i per tant, entenem que 
és positiu. Jo crec que hi ha una cosa que m’agradaria posar sobre la taula que és 
l’èmfasi negociador, el concepte èmfasi negociador. Clar, les Ordenances nosaltres 
les varem rebre la setmana passada. Un té el costum de negociar sobre algun paper i 
també hi ha un altre costum, que tot allò que es diu en un altre debat, l’any passat, 
continua existint, a no ser que s’hagi canviat. Per tant, si el meu Grup varem 
presentar una sèrie d’al·legacions i uns principis i uns discursos l’any passat, home! 
de l’any passat a avui no ens hem oblidat, diguem. Per tant, si el que varem dir és 
que l’IBI havia de tenir un percentatge en aquest cas que es lligués a l’augment de 
l’IPC no ens hem oblidat. Si demanem una sèrie de subvencions a aquells joves que 
compren un habitatge no ens hem oblidat. I si demanem algunes altres exempcions 
per temes de sostenibilitat tampoc no ens hem oblidat. Jo crec que faríem un flac 
favor a la ciutadania si tinguéssim una memòria de 6 mesos per tirar endavant les 
coses. Per tant, l’èmfasi negociador, ja tenen les nostres al·legacions. Certament hi 
ha diferents motius per a negociar. Vostè ho ha dit i el Sr. Grangé també. Aquells 
aspectes susceptibles d’aprovació en una Ordenança Fiscal, no tots ho són, parlàvem 
abans de les vídues i vidus, no tots ho són, i altres negociacions polítiques al voltant 
del concepte Ordenança, però que poden ser per exemple preus públics. Per tant, 
vostès saben quines són les nostres propostes, els hi tornarem a passar. Són les 
mateixes de l’any passat amb alguna ampliació. Nosaltres avui votarem en contra 
amb el supòsit i amb l’interès de que com a mínim algun dels punts els podem votar a 
favor, com hem fet en altres ocasions, i per tant, de que puguin sortir aquestes 
Ordenances Fiscals amb un major consens del conjunt de la Sala. En qualsevol cas, li 
trametré per a demà, per correu electrònic les mateixes al·legacions de l’any passat. 
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 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Moltes 
gràcies a tots per les seves intervencions. Només mencionar que jo crec que tots 
plegats hem fet un aprenentatge interessant al respecte, sobretot, de com es paguen 
les polítiques socials, perquè escolti, estic d’acord amb vostès que aquestes 
Ordenances dels darrers anys, tota la línia d’actuació, ha tingut un èmfasi del que 
vostès sempre han etiquetat, com evidentment, polítiques socials i progressistes, etc. 
Però ja estem d’acord, perquè sinó no hauríem arribat a dia d’avui com hem arribat i 
amb el tarannà que hem arribat, amb els acords que hem pres i amb la feina que s’ha 
fet. Però, sobretot, jo si més no, l’aprenentatge que en trec de tot això -i no sé si 
vostès el comparteixen- és que per a dedicar recursos al fet social cal ser molt 
exigent amb la gestió dels recursos propis, i cal ser molt conscient dels recursos 
limitats que tenim. I en base a com millor gestionem, com millor o com més bé fem 
funcionar la nostra economia i com més recursos podem tenir, més diners podrem 
dedicar a la despesa social. És a dir, la despesa social “per se”, perquè “per natura” 
he de fer despesa social, aquest concepte si no va constrenyit pel fet dels recursos 
dels quals disposem, senzillament el que fem és rebentar les caixes i portar-nos a 
situacions socialment molt més greus a aquelles indesitjades evidentment per part de 
tots. Per això Sr. Calderon, jo crec, i amb això l’emplaço a que vostè que segurament, 
de ben segur que repetirà, doncs que vetlli perquè es mantingui -a veure si el 
convenço- que primer es defineixi el marc d’ingressos, es defineixin els recursos 
disponibles i després es parli de la despesa. Perquè vostè diu: “és que m’agradaria 
discutir de l’ingrés i la despesa en el mateix moment”. Ja ho pot fer. En el Pressupost 
li ve tots els recursos i tot el que ha resultat de les Ordenances Fiscals i de les 
transferències que tenim d’altres organitzacions, etc., però en definitiva vostè pot 
estar jugant amb l’ingrés i estar jugant amb la despesa i allà hi té tot el pressupost, no 
només és un Pressupost de despeses, és un Pressupost d’ingrés també. Però que la 
despesa es tanca i es defineix una vegada un és conscient de quins són els recursos 
dels quals disposa, perquè sinó la política és molt agosarada i pot arrasar amb el que 
hi hagi i amb el que no hi hagi i en definitiva aquest és diner públic, és el diner dels 
ciutadans.  
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Una 
petita intervenció que se m’ha quedat al tinter. Vostè ha explicat molt bé com funciona 
això de l’IBI, diguem, reforma cadastral, un augment significatiu de cada any, 
aproximadament d’un 10% per posar-se al dia, aleshores els ajuntaments tenen la 
possibilitat de baixar el coeficient perquè diguem-ne que vagi baixant aquesta pujada 
d’un 10%, que podria ser si no féssim res, segurament aniria per aquí. A mi em toca 
fer-li la pregunta: quan pujarà l’IBI? 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: A mi em 
sembla que ho he mencionat: Un 3,8 o un 3,9% de mitjana. Potser no ha quedat prou 
clar, però és que el problema que hem tingut amb la revisió cadastral i vostè ho sap 
molt bé és que hi ha hagut una gran disparitat pel tipus de construcció que hi ha 
hagut a la ciutat, pel creixement de la mateixa, hi ha hagut finques que no han tingut 
increment, però hi ha hagut finques que han tingut fins i tot un increment de 
multiplicar per 6 vegades aquell valor cadastral que tenien. I això què fa? Això fa que 
hi hagi una variabilitat impressionant que és molt difícil anar a buscar aquell import 
que et digui: “no, no, el centre exacte està aquí”. Nosaltres hem volgut baixar el tipus 
impositiu, el màxim que hem pogut, però també li diré que sense posar en risc els 
diners que necessitem. Perquè clar, el fàcil seria, mira no fem res, mantinguem el 
tipus impositiu, l’Ajuntament en el fons no està pujant impostos, perquè manté el tipus 
impositiu però això hagués suposat una gran quantitat, o un increment real sobre el 
rebut de l’IBI. Hem fet l’esforç de baixar-lo fins allà on creiem que tenim la capacitat 
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d’aguantar la situació. Tot i així hi ha aquest valor mitjà, del 3,9%, però no podem 
categoritzar perquè hi haurà molta gent que pagarà menys. Hi haurà molta gent que 
pagarà menys en el rebut de l’IBI, fins un 5%, un 4%, o un 3% de menys, però hi 
haurà gent que evidentment tindrà més d’aquest 3,9%, i a lo millor se n’anirà al 7%, 
però és una quantitat molt menor. El que no es pot fer és matemàticament miracles 
per fer una situació estable per a tothom, però hem cregut que era un bon punt 
d’equilibri el que hem triat del 0,52. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Ara ha 
quedat més clara la seva explicació. Perdoni si no l’havia entès abans. Jo li 
demanaria de cara a que tinguéssim la documentació, les memòries, que apart 
d’aquesta pujada mitjana d’un 3,9, que ens diguin, basat en l’IBI de l’any passat, en el 
conjunt de l’IBI de l’any passat, quin percentatge de recaptació fa pujar aquesta 
situació, si és un 3,9 o és un 2, o és un 34, no crec. Gràcies. I segurament ho 
parlarem a la Comissió Informativa. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     14 (CiU) 
Vots en contra:  7 (PSC i ICV-EUiA) 
Abstencions:      4 (ERC, PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
 
 14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ 
DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL 
SECTOR 7, C/ ALPS I TRAVESSIES DE MIRA-SOL. 
 
 (El present punt fou retirat de l’Ordre del Dia). 
 
Serveis Interns i Innovació 
 
 15.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE COMPATIBILITAT A UNA 
FUNCIONÀRIA DE CARRERA D’AQUEST AJUNTAMENT. 
 
 Vista la petició de compatibilitat presentada per la senyora Glòria Urtasun 
Recalde,  funcionària d’aquest Ajuntament,  amb categoria de tècnica de grau mitjà i 
funcions de coordinadora de serveis socials, en ordre a que li sigui concedida la 
compatibilitat per a exercir una activitat docent com a professora associada al 
Departament de Treball Social de la Universitat de Barcelona, amb parcial dedicació. 
 
 Atès el marc jurídic aplicable en matèria d’incompatibilitats al personal de les 
Administració Públiques, i en concret la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l'adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
 1r.- AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la senyora Glòria Urtasun 
Recalde, funcionària d’aquest ajuntament, amb categoria de tècnica de grau mitjà i 
funcions de coordinadora de serveis socials, entre la seva activitat municipal i la seva 
activitat docent com a  professora associada,  a temps parcial,  de conformitat amb el 
que estableix  la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, la present 
autorització pot deixar-se sense efecte per variació de les circumstàncies relatives als 
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llocs de treball, així com per modificació del règim d’incompatibilitats o per interès 
públic i, en tot cas, perdrà vigència en cas de canvi de lloc de treball. 
 
 2n.- TRASLLADAR aquest acord a la persona interessada i a l’Àmbit de 
Serveis Interns i Innovació, als efectes oportuns. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ: Portem a 
autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la funcionària d’aquest Ajuntament, amb 
categoria de Tècnica de Grau Mitjà i funcions de coordinadora de Serveis Socials 
entre la seva activitat municipal i la seva activitat docent com a professora associada 
a temps parcial, de conformitat amb el que estableix la Llei d’Incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració, de la Generalitat de Catalunya. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     18 (CiU, PP, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:  0  
Abstencions:      7 (PSC i ICV-EUiA) 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 16.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:  
 
CONVOCATÒRIA REUNIÓ VEÏNS DE MIRA-SOL (CARRERS ALPS I 
TRAVESSIES): Bé, el punt 14 de l’Ordre del Dia sembla ser que s’ha suprimit segons 
ens consta per errors en el llibret editat per repartir a una reunió de veïns. Van fer una 
convocatòria als veïns de Mira-sol dels carrers Alps i Travessies, d’aquesta 
convocatòria ens varem assabentar de forma no institucional i ens dol. Ens dol 
especialment perquè hem donat la cara al districte a una proposta on les formes que 
varem anomenar d’alcaldada no van ser les més adequades. Tot i així, varem donar 
suport perquè varem escoltar als veïns afectats i així ho varem creure convenient. 
Però van repartir un fulletó, un llibret, que creiem d’un luxe desmesurat en el moment 
en el que vivim. Els precs concrets serien: pensem que ens havien d’haver convocat i 
esperem que si ho tornen a fer per aclarir aquests errors sigui així; que no tornin a 
editar un altre fulletó, en tot cas, que hi hagi un full amb les esmenes corresponents; i 
també, un altre prec és que ens diguin el cost del fulletó o llibret lliurat.  
 
CONCURS CARTELLS DIA DE LA DONA: I després, una pregunta, en la que 
demanaríem si ja hi ha alguna proposta de bases o alguna qüestió pel concurs de 
cartells del Dia de la Dona. Recordo que en el Ple de març de 2010 es va aprovar 
aquesta nova manera de realitzar el cartell per aquesta diada. Nosaltres no en sabem 
res i aquests processos no es fan d’un dia per l’altre. No sabem si l’han iniciat, si no 
l’han iniciat i ens agradaria saber-ho. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sra. Gorina. La primera qüestió que 
planteja és un prec, per tant els responsables en prenen nota. La Sra. Pellicer li 
respondrà la segona qüestió. 
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 . REGIDORA DE COOPERACIÓ, IMMIGRACIÓ I IGUALTAT, SRA. 
PELLICER (RESPOSTA): 
 
CONCURS CARTELLS DIA DE LA DONA: Precisament avui he parlat amb una 
tècnica i estem depenent del Pressupost de l’any que ve per a mirar les bases dels 
premis, però si m’ho hagués preguntat a la reunió informativa li hagués pogut dir: 
s’està treballant sobre el tema i quan ho tinguem una mica més embastat, perquè 
està fet amb una reunió amb l’Escola d’Art, doncs, avui hem rebut un parell d’altres 
ajuntaments que també fan el mateix i bé, jo crec que en poc temps ho podrem tenir. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 
CONCURS CARTELLS DIA DE LA DONA: És que és un tema que no ens ha quedat 
mai clar si era de Comunicació o era de l’Àrea de la Sra. Pellicer. És un tema que ni 
en el mateix debat que es va produir va quedar clar. Per tant, jo entenia que era de 
Comunicació, sinó és un tema que hagués plantejat a la Informativa, però jo estava 
convençuda que em contestaria el Sr. Puigneró. Ja està, però, el tema aclarit. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: De fet no és 
un prec ni una pregunta. És segurament una interpel·lació en forma de constatació.  
 
AL·LEGACIONS REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL: Constato que el nostre Grup 
ha presentat al·legacions al Reglament Orgànic Municipal, per tal que els Grups 
municipals tinguin presència en els Consells de Districte, atès que entenem que són 
òrgans de participació de tot el Consistori i no sols de l’equip de govern. 
 
 Constato que varem entrar les al·legacions el darrer dia del termini d’exposició 
pública per tal de facilitar la negociació amb l’equip de govern sobre aquesta qüestió, 
tal i com vaig dir que faríem en el Ple de juny, arran de l’aprovació inicial. 
 
 Constato que el nostre Grup va exposar-li en diverses ocasions el juliol i 
setembre i davant testimonis al Sr. Recasens, la nostra voluntat de parlar-ne i que no 
ho ha fet, no ha volgut parlar-ne. 
 
 Constato una actuació coherent amb el tradicional ritme del Sr. Recasens però 
que demostra també quina és la seva veritable voluntat de voler arribar a acords. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, SR. RECASENS (RESPOSTA): 
 
AL·LEGACIONS REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL: Per a que pugui constatar-
ho tot igualment, Sr. Gausa, si encara no n’hem parlat és perquè volem fer-ho amb un 
projecte de Reglament dels Consells de Barri que hauran de funcionar a partir del 
proper mandat, perquè entenem que és a partir d’aquest esborrany de Reglament de 
Funcionament dels Consells de Barri que podem arribar a acords. Evidentment, si ho 
fem sense aquest element vostès tenen una postura, de tots coneguda, nosaltres i 
d’altres en tenim una altra i entenem que difícilment podríem arribar a un acord. 
Espero que en els propers dies els hi podem fer arribar un esborrany del Reglament 
de Funcionament que, per una altra banda, era un compromís que havíem adquirit, 
de que abans de que acabés aquest procés hauríem avançat en aquest sentit. 
Aquest és el motiu, no cap altre i el motiu és la voluntat d’arribar a acords, almenys 
per part nostra. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:  
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ESTAT ESCOSSELLS CARRER SANT JORDI: L’altre dia vaig tenir una conversa 
amb alguns comerciants del carrer Sant Jordi i es queixaven de la fullaraca que es 
posava als escossells que feia que l’aigua es quedés enganxada. De fet, no es 
quedés enganxada sinó que corregués lliurement per tota la carretera i entrés a les 
botigues dels senyors i senyores i per tant, haguessin de tancar-les i tot plegat. Per 
tant els demanaríem -tot coneixent les obres que s’estan fent a sobre de la Rambla 
Can Mora- que tinguessin una especial cura en la neteja d’aquesta zona, atès que hi 
ha hagut des de fa anys algunes incidències i segurament millor prevenir que no 
haver de lamentar-ho. En qualsevol cas ja hi ha incidències, hi ha aigües a dins de 
zones.  
 
ESTAT NEGOCIACIONS RLT AMB SINDICATS: També farem un prec, em 
comença a preocupar una mica el concepte de regidor de l’oposició; abans parlàvem 
de quina és la informació que se li ha de donar a un regidor, parlàvem del tema de les 
càmeres, i l’altre dia vaig fer una intervenció a la Comissió Informativa, el Sr. Puigneró 
no va poder assistir, ja es va excusar, sobre la informació que hem de tenir els 
regidors al voltant de la negociació col·lectiva, per exemple amb els treballadors i 
treballadores de la Casa. Jo crec que això és un tema, és evident, que això ho ha de 
tractar l’equip de govern, perquè són vostès els responsables d’aquesta coordinació, 
és evident, però jo crec que vostès també entendran que els membres de l’oposició 
no s’han d’assabentar per un correu dels sindicats o per la premsa de les qüestions 
que s’estan parlant. Jo crec que no ens hem d’assabentar per un correu dels 
sindicats o per la premsa de que la RLT el senyor tal o el senyor qual, jo crec que 
això el que s’ha d’explicar és en una Comissió Informativa. Per tant, els insto a que 
realitzin una Comissió Informativa per parlar de tot plegat i perquè aquells que també 
són representants del poble puguin tenir la informació de primera mà. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
ESTAT ESCOSSELLS CARRER SANT JORDI: Sr. Villaseñor, estarem a sobre 
evidentment de que les obres de la Rambla de Can Mora afectin el menys possible. 
El que sí que volia que quedés clar és que suposo que es refereix a l’episodi de fa 
dues setmanes que varen haver unes pluges excepcionals, que es va fer un esforç 
per part de molts serveis i també de l’Ajuntament per a que hi haguessin els menys 
danys possibles. I també voldria dir que el carrer Sant Jordi es va remodelar fa poc i 
que sí que fa anys hi havia hagut problemes d’inundacions però que a nosaltres ens 
consta que estan solucionats. Evidentment si plou 100 litres en mitja hora doncs a 
vegades no tot es pot controlar. 
 
 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ 
(RESPOSTA): 
 
ESTAT NEGOCIACIONS RLT AMB SINDICATS: Tot i que era un prec el que ha fet 
vostè en tot cas sí que li diré que a la propera informativa en tornarem a parlar, però 
que en varem parlar a la Informativa anterior a aquesta que no hi vaig poder assistir. 
Varem parlar de la RLT i els hi varem explicar com s’havia fet aquest procés i en 
quina situació estàvem. Perquè si recorda bé, varem aprovar-ho en el Ple del mes de 
juny passat i en Informatives prèvies a aquest Ple també varem parlar sobre el procés 
de la RLT. 
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 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
(RÈPLICA): 
 
ESTAT NEGOCIACIONS RLT AMB SINDICATS: No anem bé, no anem bé. Avia’m. 
En el Ple de fa una setmana, de fa un mes o dos, varem aprovar una part de la RLT. 
És que no volia entrar-hi perquè tampoc no toca. El que estan parlant els sindicats i 
les denúncies que sembla que estan havent-hi, denúncies em referia denúncies de 
paraula, no és el que varem aprovar fa un mes, és una altra cosa. És com es dibuixa 
la RLT en el lloc de treball de cada persona. És diferent i vostè ho sap. Per tant, no 
cal que m’expliqui allò de l’altre dia, perquè aquesta ja la sabem, sinó la següent i li 
dic amb tot el d’allò, que és per tenir la informació i jo entenc que de part del regidor, 
no de part dels sindicats, perquè segurament hem de tenir les dues bandes, suposo 
per prendre un posicionament. 
 
 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ 
(RESPOSTA): Com vostè sap Sr. Villaseñor el que no varem aprovar en el Ple del 
mes de juny va ser la taula retributiva associada a la RLT. Però varem aprovar tot allò 
que és el Reglament, les fitxes, la definició dels llocs de treballs, el nou Organigrama. 
Per tant, el que ens mancava aprovar era la taula retributiva associada en aquesta 
RLT, que com vaig dir en aquell Ple, no ens havíem posat d’acord amb els sindicats i 
que per tant, continuaríem negociant i que la meva voluntat era de continuar 
negociant aquesta temàtica amb els sindicats per mirar de poder arribar a un acord. 
Estem negociant i en tot cas com que no vaig poder assistir a la darrera Informativa 
no puc o no vaig poder explicar-li quina era la situació en que ens trobem en aquests 
moments, però que em comprometo a fer-ho en la propera. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC:  
 
PLA DE MILLORA PLAÇA BARCELONA: Quan des del nostre Grup varem fer la 
proposta de traslladar el monument de Rafel de Casanova, i varem donar vàries 
opcions, una d’elles va ser la Plaça Barcelona i ho varem fer amb doble intenció: una 
intenció era de salvaguardar una mica la visibilitat i la conservació del monument, 
però l’altre era d’arranjar i endreçar la Plaça Barcelona. Creiem que l’estat actual de 
la Plaça Barcelona s’està deteriorant gradualment i el prec que els hi faríem és que 
creessin un Pla de Millora de la mateixa Plaça amb les disponibilitats pressupostàries 
que hi puguin haver en aquests moments, però sí que creiem que per exemple 
l’accessibilitat al centre de la Plaça i l’estat general de l’enjardinament és francament 
millorable. Creiem que s’hauria ja de posar fil a l’agulla amb el que és el millorament 
d’aquesta Plaça i per tant, sense renunciar a les seves essències que creiem que 
encara és l’ànima d’aquell poble que ara es diu que està dins aquesta ciutat. Per tant, 
sí que els hi pregaríem que poguessin tenir això molt en compte. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
PLA DE MILLORA PLAÇA BARCELONA: Pel que fa a l’estat de la Plaça en aquests 
moments, tant des de l’Àrea de Medi Ambient com des de Serveis Urbans, estem 
treballant en un projecte de reforma sense que perdi l’esperit de Plaça que té. Ja 
quasi bé el tenim enllestit, ja l’ensenyarem quan el tinguem. Falta acabar de tenir-lo 
bé per poder-lo explicar i presentar.  
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: El meu prec i 
pregunta va sobre la Floresta.  
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PLA D’ENLLUMENAT AL DISTRICTE DE LA FLORESTA: Coneixem que un dels 
acords del Pressupost d’enguany feia referència a la Floresta. Concretament el que 
era iniciar la renovació de l’enllumenat públic de Sant Cugat, tenir la deferència de 
començar a fer-ho per la Floresta, perquè és un districte que l’estat de places i 
carrers i mobiliari urbà, en alguns casos com hem demostrat en fotografies més d’una 
vegada, deixa molt que desitjar. De la mateixa manera també la resta del mobiliari 
urbà varem parlar que calia fer algunes millores urgents i també hem fet alguns 
reculls fotogràfics que els varem fer arribar. Amb el Sr. Amador, en el passat Consell 
de Districte, varem quedar que ens contestarien, que ens dirien en quin moment i en 
quin punt es trobava aquest Pla d’Enllumenat i també les millores del mobiliari urbà 
de la Floresta. Com a dia d’avui personalment no he rebut cap resposta doncs 
m’agradaria saber en quin estat està el Pla d’Enllumenat i quan es faran les 
intervencions en mobiliari urbà.  
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
PLA D’ENLLUMENAT AL DISTRICTE DE LA FLORESTA: Sí, Sr. Ramon, sabem 
perfectament el compromís. Aquest tema de l’enllumenat l’hem tractat tant en el grup 
de treball de Serveis Urbans de la Floresta com a la Comissió Informativa de Serveis 
Urbans. Saben que el compromís que varem arribar era que som conscients, 
evidentment, que calen unes millores, que estem pendents de poder tirar endavant el 
Pla Director d’Enllumenat, que ha de ser abans de finals d’any, encara que ja queda 
poquet, ja estem al final. I el nostre compromís, que mantenim evidentment, era que 
les primeres actuacions es farien al districte de la Floresta. Després ja aprofito a dir 
que també hi ha unes altres actuacions que en el grup del treball es van explicar als 
veïns, que feien referència a l’arranjament de carrers i també a una sèrie d’actuacions 
de repavimentacions i d’estat general, que també vaig comentar que en aquest 
moment per exemple, avui a Junta de Govern, ja s’ha aprovat el projecte d’un dels 
carrers i l’arranjament dels altres ja vaig dir que quan tingués la calendarització 
exacta els hi passaria. El Sr. Amador he de dir que m’ho va comentar i he estat jo qui 
no ha acabat de concretar perquè no tinc les dates exactes, però sap que tot està en 
marxa i que al més aviat possible es solucionarà. 
 
 . REGIDOR SR. RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC (RÈPLICA): 
 
PLA D’ENLLUMENAT AL DISTRICTE DE LA FLORESTA: Molt breu. Per demanar-li 
quan tingui aquesta calendarització si us plau, facin-nos-la arribar. També la previsió 
que vostès tinguin d’implantació del Pla d’Enllumenat ens agradaria conèixer quin 
serà el circuit que seguiran a la Floresta per implantar aquest Pla d’Enllumenat. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
PLA D’ENLLUMENAT AL DISTRICTE DE LA FLORESTA: Sí, sí, que varem quedar 
així, i fins i tot varem dir que prioritzaríem a proposta evidentment tècnica de Serveis 
Urbans que el grup de treball també faria la priorització. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR:  
 
CÒPIA DOCUMENT DEPARTAMENT INTERIOR: Era tan sols per demanar si 
pogués ser possible el document que ha estat el Sr. Martorell ensenyant així, indicant 
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que era el document de la contesta d’Interior, que tantes vegades li hem demanat, i 
que en Junta de Portaveus se’ns va indicar que se’ns lliuraria abans de que 
comencés avui el Ple. Si pogués lliurar-nos una còpia a cadascun dels Grups aquí 
assistents per veure exactament que no tenim dret a poder veure la documentació 
respecte dels delictes que es cometen a Sant Cugat.  
 
 . REGIDOR DE RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT CIUTADANA, 
SR. MARTORELL (RESPOSTA): Indiscutiblement sí. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
 
PILONES ZONA VIANANTS CARRER SANT BONAVENTURA I ENTORNS: La 
meva pregunta fa referència a una que varem fer a principis d’any i que té a veure 
amb el funcionament o millor dit el mal funcionament de tota la zona de vianants que 
hi ha entre Quatre Cantons, l’Estació, la Plaça Barcelona i tot el sistema de control de 
pilones i demés. A començaments d’any, a principis d’any vostès ens van dir que 
s’havien de fer alguns ajustos, que hi havia problemes perquè s’estava acabant un 
carrer, que fins i tot hi havia hagut alguna situació en algun carrer, carrer Villà per 
exemple, de que els cables s’havien fet malbé, però estem a finals del mes d’octubre, 
el carrer Valldoreix teòricament és un carrer pacificat, i de pacificat no té res perquè a 
les 6 de la tarda passen cotxes contínuament pel carrer Valldoreix. Avui al carrer 
Bonaventura a les 6 de la tarda la pilona estava baixada. O sigui, totes les entrades 
estratègiques de tota aquesta zona de vianants no funcionen, o funcionen jo crec des 
del meu punt de vista, funcionen malament. I això el que comporta és per un costat 
que una zona de vianants que hauria de ser segura per a la gent i hauria de ser una 
zona on la gent pugui anar, pogués deixar els nens caminar tranquil·lament, doncs 
que no ho sigui, per un costat, i per un altre costat el que suposa és que tot el 
paviment d’aquesta zona de vianants es malmeti. De fet, la zona que hi ha de 
cantonada carrer Valldoreix, carrer Sant Antoni, per exemple, hi ha tota una sèrie de 
rajoles que ja es mouen, que hi ha hagut alguna caiguda, fins i tot, algun veí m’ho ha 
comentat i penso que hauríem de ser una mica més curosos amb aquesta zona 
perquè jo la valoro molt positivament, però si no resolem els problemes que ja fa 
massa mesos que tenim doncs és un mal negoci. Per tant, m’agradaria que 10 mesos 
després ho valorin i en tot cas ens expliquin què pensen fer per solucionar els 
problemes que jo crec que hi ha. En tot cas, si vostè creu que no, doncs ja ens ho 
diria. 
  
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
PILONES ZONA VIANANTS CARRER SANT BONAVENTURA I ENTORNS: Sí Sr. 
Boix, la casuística del per què en un moment o altre les pilones funcionen o funcionen 
malament és molt diversa. Tenim una ciutat on hi passen moltes coses, en aquests 
moments, concretament en aquest sector de la zona de l’Estació, carrer Villà, carrer 
Valldoreix, hi ha les obres del carrer Villà, hi ha hagut les obres del carrer Sant Jordi, 
també, i això ha condicionat força el funcionament d’aquesta zona. D’altra banda, 
quan hi ha una obra, per petita que sigui, d’una edificació per exemple, o d’una casa, 
això també comporta, això també suposa que en moments determinats com per 
exemple ha estat el cas de Sant Bonaventura, durant aquests darrers mesos haguem 
permès l’entrada de camions o de vehicles relacionats amb l’obra. En d’altres 
ocasions és la pròpia pilona que pel seu sistema de seguretat si detecta alguna 
irregularitat o a vegades per exemple hi ha gent que fa una certa trampa i es posa 
darrera d’un cotxe amb targeta per entrar al centre per aprofitar aquella targeta i 
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continuar. En aquells moments la pilona detecta que hi ha una massa que no és 
l’adequada i baixa i queda bloquejada i se l’ha de desblocar. És a dir, hi ha tota una 
sèrie de coses, a vegades, diguem-ne fruit del mal funcionament de la pilona, que pot 
funcionar malament en un moment determinat, d’altres vegades, com dic, perquè hi 
ha circumstàncies que s’esdevenen en els carrers i d’altres vegades pel mal ús que 
en fan els ciutadans que poden provocar algun problema. Tot això, nosaltres creiem 
que es pot resoldre o que una cosa que pot ajudar a resoldre-ho és la posada en 
marxa del Centre de Control. Un Centre de Control de Mobilitat i de la Policia que 
permetrà tenir un millor control de tota aquesta zona i mirar de minimitzar els 
problemes que vostè comenta i dels que som conscients i sabem que hi són i que 
sempre procurem estar al cas de resoldre’ls al més aviat possible. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 20,51 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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