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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: 
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 
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 nou 
hores i dos minuts del dia dos de 
novembre de dos mil deu, es 
reuneix en sessió extraordinària 
d’urgència el Ple municipal sota la 
Presidència de l'Il·lm. Sr. Alcalde, 
Lluís Recoder i Miralles, i amb 
l'assistència dels Regidors 
relacionats al marge, així com del 
Secretari General i de l’Interventor, 
havent estat excusades les 
absències dels regidors Sr. 
Martorell i Sr. Vázquez-Dodero. 
 

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

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

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 22 membres electius 
presents). 
 
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
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 2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ D’EXPEDIENT D’INSACULACIÓ 
INFORMÀTICA PER A DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE MESES ELECTORALS 
PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DE 28 DE 
NOVEMBRE DE 2010. 
 
 1r.- APROVAR la formació de les 76 meses electorals que han de constituir-se 
en aquest municipi el propvinent 28 de novembre 2010 amb motiu de la celebració de 
les Eleccions al Parlament de Catalunya, convocades per Decret 132/2010 de 4 
d’octubre de la Generalitat de Catalunya, i de conformitat amb allò que estableix l’art. 
26, punts 1 i 4, de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny. 
 
 2n.- DESIGNAR un total de 684 membres de meses -entre presidents i vocals, 
titulars i suplents- a través de sorteig públic mitjançant el sistema informàtic de 
selecció aleatòria descrit en l’informe tècnic del cap de la Secció d’Estadística 
incorporat a l’expedient, a partir de les llistes del vigent Cens electoral. 
 
 3r.- TRAMETRE els corresponents llistats de membres de mesa a la Junta 
electoral de zona de Terrassa, confegits segons model aprovat en l’Ordre del 
Ministeri de l’Interior núm. 218/2004. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ, SR. PUIGNERÓ: Portem a 
l’aprovació el que és la insaculació informàtica per la designació dels membres de les 
Meses electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya el proper 28 de 
novembre de 2010. En total, es constituiran 76 Meses i ja s’han insaculat un total de 
684 persones. El resultat de la selecció s’aprovarà avui en el Ple municipal i serà 
lliurat a la Junta Electoral de la Zona de Terrassa un cop aprovada aquesta 
insaculació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 22 
membres electius presents). 
 
 3.- 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. 
 
 D’acord amb l’article 15.1) del Reial Decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, correspon a les entitats 
locals acordar la imposició dels seus tributs propis. Concretament pel que fa a les 
contribucions especial, l’art. 34.1) de l’esmentat Reial Decret legislatiu 2/2004 preveu 
que l’exacció de les contribucions especials precisarà l’adopció prèvia de l’acord 
d’imposició i ordenació en cada cas concret.  
 
 Vist l’informe emès al respecte per l’Interventor i la lletrada d’economia, es 
proposa: 
 
 Primer.- IMPOSAR contribucions especials com a conseqüència de l’execució 
de l’obra d’Urbanització del Sector 7, Cr Alps i Travessies de Mirasol, l’establiment i 



                   

 
    

SESSIÓ  PLE  EXTRAORDINARI D’URGÈNCIA  2.11.10                    pàg. 3 
 

exigències de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de 
valors dels immobles de l’àrea beneficiada. 
 
 Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT l’acord d’ordenació del  tribut 
concret d’acord que de conformitat amb l’article 34.3 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, conté les següents determinacions: 
 
1. El cost total previst de l’obra es de 2.271.266,86 euros dels quals 218.679,61 

corresponen a conceptes no repercutibles, restant 2.052.587,25 euros per finançar 
mitjançant contribucions especials. 

2. De l’import repercutible, 2.052.587,25 euros es fixa en un 80 % l’import a finançar 
per part dels veïns, del que resulten 1.642.069,80 euros i en un 20 % la  part 
corresponent a l’Ajuntament, que es fixa en 410.517,45 euros. Aquests imports 
tenen caràcter de mera previsió, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul 
de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les 
liquidacions que siguin necessàries. 

3. S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable la superfície i la façana 
de les finques amb els criteris que es detallen a la memòria incorporada a 
l’expedient. 

 
Resum de dades: 
 

Concepte Import 

Cost total de les obres                     2.271.266,86 €  
Cost no repercutible assumit Ajuntament                         218.679,61 €  
Cost repercutible                     2.052.587,25 €  
Preu m2  16,646639 € 
Preu ml 180,447231 € 
20 % Ajuntament                         410.517,45 €  
80 % Veïns                     1.642.069,80 €  

 
 Tercer.- APROVAR la relació de subjectes passius i quotes individuals 
resultants  d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor dels mòduls 
aplicables, segons consta en el document annex. 
 
 Quart.- APROVAR provisionalment i simultàniament l’ordenança fiscal 
reguladora de contribucions especials imposades  que s’acompanya com annex 1 i 
que conté els elements necessaris per a la determinació de les quotes tributaries.  
 
 Cinquè.- EXPOSAR l’expedient a informació pública durant 30 dies en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, publicar-lo al BOP i en un diari de gran difusió de la 
província. Dins del període d’exposició pública els interessats poden examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. Tanmateix, durant 
aquest període, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se en Associació 
Administrativa de Contribuents, d’acord amb el que preveuen els articles 36.2) i 37 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, amb l’acord de la majoria absoluta dels afectats que 
representin al menys 2/3 parts de les quotes que han de satisfer. 
 
 Si no es produeixen reclamacions a la finalització del període d’exposició 
l’acord esdevé definitiu. Posteriorment s’ha de notificar individualment a cada subjecte 
passiu les quotes que corresponguin i si aquest no fos conegut, en el seu defecte, es 
realitzarà mitjançant edictes. Davant aquesta notificació es podrà formular recurs de 
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reposició davant el Ple de la Corporació, ja sigui per la procedència de les 
contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer o les quotes 
assignades. 
 
 Sisè.- El pagament d’aquestes contribucions especials es farà per anticipat. No 
podrà exigir-se la bestreta d’una nova anualitat sense que hagin estat executades les 
obres per les quals es va exigir la corresponent bestreta. Una vegada finalitzada la 
realització total de les obres, es procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base 
i les quotes individualitzades definitives, girant les liquidacions que procedeixin i 
compensant, en el seu cas, com a lliurament a compte els pagaments anticipats que 
s’haguessin efectuat.  
 
 Setè.- FACULTAR a la Junta de Govern Local per a la pràctica i aprovació de 
les liquidacions resultats d’aquest acord, així com para la resolució d’eventuals 
recursos administratius, del tipus que siguin, una vegada hagin estat aprovats 
definitivament. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Si com 
ja coneixen tots vostès perquè ho hem tractat en el Ple anterior i a les Comissions 
Informatives corresponents, el procés de contribucions especials amb tota la 
informació al respecte, saben que aquesta vegada abans d’anar al Ple i com hem fet 
en altres zones urbanitzades a la ciutat doncs s’ha procedit a realitzar una informació 
prèvia molt complerta amb tot el que és la publicació amb tot detall de tota 
l’ordenança, les diferents parcel·les afectades, l’import total de l’obra. Tot això 
després d’haver fet el procés d’aprovació del projecte corresponent, en aquest cas 
del carrer Alps i rodalies. Aprovat el projecte per la Junta de Govern varem procedir a 
tota la valoració econòmica del projecte després de repetides reunions que com 
saben varen existir amb els diferents representants de la zona. Finalment s’arribà a 
un import que s’adequava o tots els representants doncs estimaven el just i l’òptim. A 
partir d’aquí es distribueix per totes les referències cadastrals i es va procedir a 
imprimir i a comunicar tota l’ordenança que portaríem al Ple municipal, el Ple 
municipal que fem avui, però que teníem previst de portar-lo en el Ple ordinari i no 
l’extraordinari que és el que pertoca avui. El que va succeir és que en aquesta 
informació prèvia, que es una informació que dóna encara més possibilitats a les 
persones afectades en aquesta zona a tenir tota la informació, doncs això ho fem 
evidentment per contrastar que tot sigui correcte i en aquest procés que fins el dia 
d’avui mai havia portat cap inconvenient i tot semblava que tothom estava ja d’acord 
amb aquells imports i aquells metratges, perquè en definitiva el que la garantia que 
dóna aquest procés previ és que tots els afectats puguin comprovar físicament quins 
són els metres quadrats que els diu l’ordenança, quin és l’import i aleshores veure 
que allà no es produeix cap error en la quota definitiva que se’ls girarà o que 
s’aprovarà en el Ple. Aquí el que va passar és que van haver-hi una sèrie de 
persones que van poder comprovar que en els metratges seus i en l’import per tant 
que corresponia a la seva contribució, doncs hi havia discrepàncies, uns a l’alça i els 
altres a la baixa. Un cop contrastat això doncs evidentment posava de manifest que 
aquest procediment previ val la pena de fer-lo i dóna més garanties a tots els 
implicats i podíem fer dues coses: o de pressa i corrents anar al Ple ordinari i corregir 
les deficiències que varem veure o acabar-ho de parlar i comunicar a tots els veïns 
que s’havien detectat aquestes diferències amb alguns dels implicats i per tant, això 
afectava a l’import total i a la correlació d’alguns imports de les persones que 
entraven en aquesta urbanització i així ho varem fer. Per tant, varem posar en marxa 
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amb la màxima urgència possible tota la comunicació, s’ha notificat a totes les 
persones implicades, les que viuen a Sant Cugat i les que viuen fora de Barcelona 
que són propietàries d’aquell sector, s’ha fet tot el procés, s’ha fet una documentació 
que complementa la informació prèvia ja entregada i per tant m’atreveixo a dir que a 
dia d’avui arribem al Ple fent l’aprovació inicial amb les màximes garanties possibles i 
que la documentació i el que avui aprovem ha passat ja per molts filtres extraformals 
perquè no hem d’oblidar tampoc que tot aquest procés i totes aquestes rectificacions 
està fora del termini formal perquè el termini, diguéssim, o el calendari formal de 
l’aprovació de l’ordenança comença avui. Avui és l’aprovació inicial i de l’aprovació 
inicial hi ha exposició pública i ara és quan tots els veïns tenen formalment el dret 
legal a presentar al·legacions. Entenem que tota aquesta feina prèvia feta amb 
anterioritat doncs pràcticament garanteix que poques al·legacions, en principi, tindrem 
al respecte. Hi ha hagut una tasca tècnica intensa. Habitualment aquesta fase prèvia 
no portava mai cap inconvenient, però les coses es fan perquè precisament si existeix 
algun inconvenient es pugui rectificar i les persones que a nivell tècnic han treballat 
amb aquesta feina doncs de seguida que varem detectar que això es va produir s’han 
posat a treballar al respecte i han reconduït la situació amb plenes garanties. 
 
 (En aquests moments, essent les 9,06 hores, s’incorpora a la sessió la 
tinent d’alcalde Sra. Paraira). 
  
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Bé, nosaltres en 
aquest punt ja anunciem la nostra abstenció. Sí que volem corroborar doncs tot el que 
els ha explicat sobre el procés el Sr. Joly, que efectivament s’ha fet aquesta vegada 
per a nosaltres seguint totes les garanties. Sabem que hi ha hagut moltíssima 
comunicació amb els veïns, que els veïns del carrer Alps per fi estan contents i tota 
finalització d’un pla d’urbanització doncs sempre és una bona notícia per la ciutat. El 
que sí nosaltres ens volem abstenir precisament és per la utilització dels fons de lliure 
disposició per tal d’abaixar les quotes dels veïns d’aquest sector. Això en principi, 
formalment pot estar bé, però a l’hora de la veritat el que ha succeït és que s’ha creat 
per a nosaltres un precedent doncs anguniós per altres processos i per altres 
districtes que també tinguin fons de lliure disposició i sobretot s’ha creat un greuge 
comparatiu amb d’altres veïns, com així, alguns d’alguns d’aquests veïns doncs altres 
sectors ens ho han fet arribar. Nosaltres creiem que l’esperit precisament dels fons de 
lliure disposició són que els veïns i els seus representants puguin disposar d’ells i 
siguin ells els que decideixin com es disposen. Malgrat per suposat s’ha fet amb tota 
la legalitat, com així ho permet la llei, doncs creiem que no pot ser que aquests fons 
de lliure disposició s’hagin utilitzat aquesta vegada amb aquest fi. Tot i en quant en el 
Consell de Districte de Mira-sol ja les Associacions de Veïns van fer la seva protesta. 
Nosaltres no per això, no votarem pas de manera contrària perquè és un bé pels 
veïns i és un bé per la ciutat, però sí que voldríem que d’ara en endavant quan ens 
trobem en una situació similar realment els fons de lliure disposició a l’Ajuntament, al 
Consistori tan sols faci d’intermediari entre la voluntat dels veïns, per disposar d’ells, i 
la realització de les obres que estiguin destinades a aquests fons. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo no 
voldria començar aquest Ple sense a més amb el que està passant fora, sense tenir 
un record per un dirigent sindical que va lluitar per les llibertats de tothom, que va ser 
en Marcelino Camacho i que, entre d’altres coses, va fer que tots i totes lluitéssim pel 
que des d’un sindicat o des de la seva actitud individual lluitéssim pel que considerem 
just i el que considerem una lluita justa. I això és el que ha passat aquí fora. Dit això, 
sobre el tema que ens afecta. Nosaltres, malgrat, donarem suport a aquestes 
contribucions especials, però malgrat això tenim bàsicament tres peròs: un primer, 
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que crea un greuge comparatiu amb altres sectors que han fet aquest any alguna 
proposta similar amb la denegació sistemàtica de l’equip de govern. Em refereixo al 
carrer Pere Planas de la Floresta, on l’equip de govern no ha volgut assignar diners 
de lliure disposició quan totes les associacions hi estaven d’acord; en segon lloc la 
intervenció dels veïns i veïnes en aquest projecte ha estat fonamental per abaratir en 
un milió d’euros el preu del mateix. El projecte inicial presentat costava un milió més 
encara que no entenem perquè; el tercer és el greuge comparatiu entre sectors. Si 
les promeses de, en aquest cas, del Sr. Recoder, s’haguessin complert d’urbanització 
de tots els districtes en el temps que tocava, tot seria més barat i ja estaria tot 
organitzat. Malgrat això, també entenem que és una bona proposta, que és una 
proposta feta des de la participació ciutadana, des de la participació de les 
associacions de veïns, que tothom hi havia cert consens, hi havia acord, i entenem 
que és una bona opció. També volem posar de manifest que per primer cop aquestes 
contribucions especials les girarà l’Oficina de la Diputació de Barcelona i això ens 
dóna garanties. Per tot això, expressar aquests peròs però donarem suport a 
aquestes contribucions especials. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Avia’m, nosaltres votarem favorablement a aquest punt en relació i amb coherència 
amb l’expressió realitzada pel nostre representant al Consell de Districte de Mira-sol, 
la Sra. Gorina. Però, ens falta “el tot i que”, vostès en aquesta actuació han fet una 
alcaldada o una President Consell de Districtada, o com li vulguem dir, que avui no es 
pot acompanyar i per tant, el que han posat són diners que són de lliure disposició del 
conjunt del barri, els han posat a una acció concreta. Que això pot estar bé o pot 
estar malament. Miri, nosaltres hem cregut que havíem de donar suport a aquesta 
situació per un motiu: perquè les proclames electorals “d’urbanitzarem els districtes” 
no s’han complert, i per tant, dels pocs carrers que quedaven a Mira-sol eren aquests 
per urbanitzar i potser que tanquem ja d’una vegada, pel quòrum que s’ha tingut amb 
els representants veïnals i simplement que si no els posàvem aquí segurament no es 
gastarien tal i com ha passat en diferents ocasions i per tant, quedarien a la bossa de 
no gastats. El Sr. Calderon ja ho ha dit, aquí el que haurien de definir vostès és què 
hem de fer o què s’ha de fer amb els diners destinats a lliure disposició dels districtes 
perquè si realitzem aquesta actuació, que entenem que és positiva, perquè no la 
realitzem al carrer Pere Planas, parlem del Consell de Districte de La Floresta, tal i 
com està demanat pels veïns. Per tant, des de les alcaldades els demanem que 
consensuïn la propera vegada les actuacions a determinar i que els diners de lliure 
disposició no siguin un calaix de sac per salvar les actuacions d’un govern que no 
compleix en alguna part alguna de les seves promeses. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Moltes 
gràcies pel vot favorable i en aquest cas per l’abstenció amb matisos d’ERC en 
aquest procés de contribucions especials. Tots però han expressat aquests dubtes, o 
aquests peròs o aquest dubte en general al respecte de la quantitat d’aquests 
300.000 i escaig mil d’euros, crec que són els que es destinen des del Consell, dels 
quals vostès en fan una relació directa a una decisió presa per l’equip de govern, 
però hem de recordar una cosa: i és que aquests diners són diners de lliure disposició 
dels districtes, són diners que estan a disposició dins el Pressupost pels districtes de 
Mira-sol, La Floresta i Les Planes que pot decidir lliurement la seva utilització. Jo no 
voldria menystenir, perquè sembla que si fem aquest debat fixeu-vos que fins i tot 
hem utilitzat paraules que hauríem d’anar en compte amb què destinem els diners de 
lliure disposició. Nosaltres no hem d’anar en compte, senzillament en vetllar perquè 
legalment s’utilitzin ben utilitzats, però no som pas nosaltres ni des d’aquest plenari ni 
des de l’equip de govern qui ha de decidir amb què s’utilitzen aquests diners. Aquests 
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diners la seva aplicació i la seva utilització ho decideixen lliurement i sobiranament el 
Consell de Districte. Per això va haver un plenari al Consell de Districte on el 
President del mateix, el Sr. Xavier Martorell va procedir a l’aprovació formal i els 
diferents representants d’aquest Consell van estimar oportú el fet de facilitar aquesta 
quantitat de diners per anar esmorteint les quotes que paguen aquests veïns. Que 
això pot generar com bé diuen i com bé expressen una situació de greuge? Home, és 
evident que això no s’hagués produït si no estiguéssim en la situació que estem, i 
quan dic “en la situació que estem” em refereixo a la conjuntura actual i l’entorn de 
crisi. A ningú se li escapa i tots som molt conscients que els processos de 
contribucions especials són processos dificultosos, són processos on la gent ha de 
fer front a una despesa que mai aquella propietat havia fet per la urbanització dels 
seus carrers però que mai ve bé de fer-la i arriba un moment que un ha de posar 
diners i ha de pagar un impost extraordinari, en aquest cas una taxa extraordinària 
com és la imposició de les contribucions especials. Aquests processos són delicats i 
durs, però a més en una situació de conjuntura econòmica de crisi com l’actual doncs 
ens preocupava moltíssim els processos d’urbanització en aquests moments, perquè 
hi ha gent que ho pot pagar però podria haver gent que tingués problemes reals per 
fer front a aquests pagaments. Per tal, varem posar en marxa tota una sèrie de 
bateries per tal de pal·liar el màxim possible o perquè si això tirava endavant com era 
la voluntat de la majoria del sector, perquè així ho expressava, prendre les màximes 
garanties possibles per a que tot això anés per bon camí, i una d’elles era 
precisament esmortir al màxim les quotes. Una de les vies era proposar en el Consell 
de Districte que si ho trobava adient com que tenien uns diners per invertir en arbres, 
voreres, en el que fos, amb el que ells consideressin que aquesta vegada 
consideressin de fer-ho amb la urbanització del carrer, perquè així, d’aquesta 
manera, facilitaven aquesta obra i al mateix temps pal·liaven els diners que havien de 
pagar aquests veïns en uns moments com els actuals. Altres mesures com vostès 
sabem són la mateixa contribució especial hi ha moltes facilitats en forma de 
subvenció d’interessos i en facilitar el pagament en pràcticament 5 anys a tots els 
implicats. Jo crec que això ho hem de tenir en compte, per tant, entenc els seus 
dubtes, entenc la seva preocupació però crec que no podem treure de context que 
aquesta mesura molt específica ha estat presa en un moment molt especial. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Entenc que estem creant un nou paradigma. Jo els preguntaria que si els veïns de la 
Floresta demanen que s’urbanitzi el carrer Pere Planas amb fons de lliure disposició 
si ho faran.  
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: No ho sé 
Sr. Villaseñor. Cada cosa al seu moment i quan els veïns demanin el que tinguin que 
demanar doncs en prendrem nota i mirarem si procedeix o no procedeix. Jo crec que 
ara no és aquí el moment de dir: “com s’ha fet això farem això altre” és que no ho sé i 
no crec que sigui el moment de contestar-ho. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     20 (CiU, PSC, ICV-EUiA i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:  0 
Abstencions:      3 (PP i ERC) 
 
TERRITORI 
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 4.- POSICIONAMENT DECLARATIU DELS DIVERSOS GRUPS 
MUNICIPALS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RONDA SUD. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: És un punt que varem introduir divendres per 
acord de la Junta de Portaveus, per tal que tots els grups municipals puguin 
expressar clarament el seu posicionament sobre una qüestió que entenem que és, o 
varem entendre que era objecte de controvèrsia amb relació al punt següent, que és 
la Modificació del PGM al sector de Torre Negra i era el dibuix d’un traçat de la Ronda 
Sud en el projecte que dóna compte en el punt següent. 
 

POSICIONAMENT DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC 
 SOBRE LA RONDA SUD 

 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: En primer lloc 
voldria agrair la inclusió d’aquest punt i sobretot la iniciativa que va tenir en Junta de 
Portaveus el Sr. Gausa que va ser qui ens va treure una mica de l’embolic on 
estàvem situats per tal de que cada Grup d’una banda pogués expressar el seu 
posicionament i la seva opinió sobre un tema tan important com és la Ronda Sud i per 
una altra banda, intentar salvaguardar el consens necessari, creiem nosaltres, amb el 
que és el passi a la requalificació de Torre Negra com espai no urbanitzable. Per tant, 
una bona  iniciativa que des d’aquí vull saludar. Per part nostra, la nostra posició 
respecte del traçat de la Ronda Sud i la Ronda Sud en general és prou conegut 
perquè fa molts i molts anys que hem estat amb aquest tema. Nosaltres precisament 
una de les qüestions que sempre havíem introduït en el debat sobre Torre Negra era 
que precisament que un dels perills de la Torre Negra era, hi havia una derivada i 
aquesta derivada era la Ronda Sud. La Ronda Sud en el lloc on està prevista el seu 
nou dibuix és un lloc especialment sensible. Ja sabem que no és, aquell indret no és 
la Vall d’Aran, però sí que és un indret doncs que té un cert valor perquè fa 
d’aïllament i d’entrada a l’hora del que és la ciutat, una ciutat que és compacta en el 
que arriba fins allà i a partir d’allà doncs ens trobem pràcticament en l’interior del que 
és el Parc de Collserola. Nosaltres dins dels tres traçats possibles sí que veiem que 
un era absolutament impossible com així ho ha vist l’ACA, però els altres dos no hi 
havia problemes amb l’ACA però sí que un és més fàcil de fer i l’altre implicava 
certament una dificultat. Nosaltres comprenem les dificultats que hi poden haver en el 
traçat que pel Parc de Collserola era més òptim i entenem també que per 
l’Ajuntament i per l’equip de govern i segurament per qualsevol equip de govern que 
hi hagués hagut doncs també era més dificultós. Podem entendre també fins i tot la 
fatiga psicològica que un pot tenir després de tramitar i gestionar tot el procés de 
Torre Negra de trobar-nos en un altre procés per fer un traçat de la Ronda Sud doncs 
que evidentment era més dificultós. De totes maneres creiem molt important que 
cadascun de nosaltres es pugui posicionar en això. Nosaltres en un sentit 
absolutament contrari per salvaguardar la resta de consens. Avui no es fa el debat, i 
en això sí que nosaltres en aquest aspecte ho afrontem, no es fa el debat sobre el 
traçat de la Ronda Sud. Avui no decidim què fem amb la Ronda Sud o la deixem de 
fer. Avui simplement hi ha un plànol on s’havia de fer un dibuix i el que hi ha és un 
dibuix. Per tant, des del nostre Grup que estem segurs que podrem treure Catalunya 
del mapa d’Espanya doncs evidentment estem també segurs que podem treure un 
dibuix d’un traçat del mapa general de Sant Cugat. Per tant, nosaltres creiem que en 
aquests moments és tan sols un dibuix que senta un precedent però també teníem 
dins del PGM del 76’ altres dibuixos que eren molt més perillosos per a la nostra 
ciutat, com el Vial de la Cornisa, com la totalitat de la Ronda Sud i avui dia doncs ja 
no hi són. Per tant, quan el dia que es faci el debat que espero que sigui dintre de 
molts i molts anys perquè no sigui necessari de fer doncs suposem que al final 
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imperarà una mica el seny i obtindrem per la nostra ciutat la màxima protecció 
possible per aquest Parc de Collserola. Gràcies. 
 

POSICIONAMENT DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA 
 SOBRE LA RONDA SUD 

 
 . REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Bé, jo 
seré molt breu perquè entenc que el debat l’hem de tenir després. Jo sé que no és un 
punt. El que ve després no és un punt de debat de Ronda Sud, sigui Ronda Sud o no, 
però és un element més. Jo vull explicar a la gent que hi ha aquí al Ple que aquest 
punt que fem ara és una declaració d’intencions o declaració política i que en el punt 
següent votarem el traçat, el dibuix que deia el Sr. Grangé, però que evidentment és 
un dibuix a un mapa i que té unes conseqüències X, que podem desafectar o no. Per 
tant, nosaltres el que diem com ja hem dit fa molt de temps és que nosaltres entenem 
que no cal una Ronda Sud que hi ha alternatives a fer un traçat o no, que podíem 
haver estat més agosarats i apostar per altres tipus de solucions i per ser coherents i 
clars doncs Iniciativa, Esquerra Unida diu no a aquest traçat de la Ronda Sud. I 
després elaborarem l’argumentari o els arguments perquè entenem que és després 
on toca elaborar aquests arguments.  
 

POSICIONAMENT DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
 SOBRE LA RONDA SUD 

 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Aquest punt 
declaratiu, aquest invent que segurament no convenç del tot a ningú però és el que 
varem acabar trobant entre tots, perquè per poder expressar des de la discrepància la 
nostra responsabilitat amb Torre Negra amb tots els seus matisos i poder mantenir el 
fonamental. El consens amb Torre Negra és fonamental: ens potencia quan 
l’expressem i ens debilita quan el perdem. I en aquest mandat la marxa del Partit 
Popular del marc comú ha estat una mala notícia. Diguem-ho amb responsabilitat 
quan avui sembla que ens podem debilitar encara més. El consens s’ha de treballar i 
a la meva manera de veure obliga més a qui governa. Des del Grup Socialista 
pensem que era possible i necessari haver arribat a un document de consens sobre 
el traçat de la Ronda Sud. Nosaltres hi estàvem responsablement disposats. Fa 
temps que tenim damunt de la taula una Sentència negativa que ens obliga a posar-
nos d’acord en aquesta qüestió. La definició d’un traçat resultava doncs ineludible per 
tal de preservar entre tots sense medalles Torre Negra. Teníem un punt dèbil en els 
arguments municipals i l’havíem de superar. No ho hem fet i el Ple d’avui n’és el signe 
més clar. A la nostra manera de veure la raó principal ha estat una postura inflexible i 
allunyada de l’interés general de la ciutat de Convergència i Unió. Des del Grup 
Socialista hem denunciat reiteradament la improvisació en la planificació urbanística a 
la zona de l’Eixample Sud, i en concret hem denunciat que la mobilitat no estava ben 
resolta. Resulta paradoxal i en aquest argument és important, que tinguem ESADE 
acabat de construir i que estiguem debatent per on ha de passar la Ronda Sud. No 
era aquest el moment de planificar ESADE un bon moment per buscar solucions? 
Una bona oportunitat per pactar amb la propietat un traçat beneficiós per la ciutat. 
Seria també interessant saber, nosaltres no ho hem pogut saber, quan en aquest 
trànsit que justifica en bona part la Ronda Sud, quant d’aquest trànsit justifica en bona 
part la Ronda Sud, prové precisament de la implantació d’ESADE. La nostra 
conclusió com a Grup polític és que el traçat de la Ronda que planteja Convergència i 
Unió és perjudicial per a la ciutat i per això ens hi oposem des de la responsabilitat. 
És la opció més crítica de les tres que hi havia des del punt de vista ambiental, tal i 
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com van posar de manifest els propis tècnics redactors de la proposta del govern. Per 
responsabilitat ens hi oposem i els hem demanat aquests dies públicament i privada 
que rectifiquessin. No és bona com a solució urbanística, com ens diuen els 
especialistes, ja que no estableix límits clars entre el sòl urbanitzable i el no 
urbanitzable. Nosaltres pensem que un accident natural com és la riera tancava millor 
la ciutat. Des del punt de vista paisatgístic pensem fonamentadament que és també la 
més perjudicial, tot i la literatura i les bones paraules del document per edulcorar un 
traçat de pont sobre la riera. Per aquestes raons nosaltres des del PSC, varem optar 
per una altra alternativa de traçat, la coneguda internament com opció 1. Una 
alternativa que per diferents raons va rebre també el suport d’Esquerra Republicana. 
Un traçat que també Iniciativa per Catalunya-Verds, si no vaig errat i si no em 
rectifiquen, estava disposada a acceptar com a mal menor, tot i no ser partidaris de 
fer-hi cap vial. Deia abans que el consens obliga més a qui governa i vostès haurien 
d’haver tingut la sensibilitat, la mirada intel·ligent de saber on era el punt de trobada. 
Només veu aquell que vol veure. El que resulta paradoxal és que des de 
Convergència i Unió defensessin inicialment aquest traçat –conegut com opció 1- i 
hagin canviat d’opinió sense donar, segons la nostra opinió, raons fonamentades. 
Deien vostès mateixos, segons consta en una acta, proposant un vial, opció 1, que 
connecta l’Arrabassada, Sant Crist de Llaceres, Centre Borja per darrera, Escola 
Europa per darrera, i Avinguda de Corts Catalanes, un vial que ens permet tancar la 
ciutat i eliminar la Ronda Sud. Ensems, deien vostès, que és una proposta raonable i 
pensem que és una proposta bona per la ciutat. Això de la raonabilitat i la bondat de 
la proposta respecte de l’opció de traçat que nosaltres defensem, ho deien fa uns 
pocs mesos en aquesta mateixa sala. Què ha passat? Com és que ara són 
incoherents amb la seva pròpia actuació davant la Generalitat? Una al·legació que 
per cert el Govern de la Generalitat va aprovar. Dirà l’equip de govern que un conveni 
signat amb els Jesuïtes és el principal inconvenient per no poder desenvolupar l’opció 
del traçat. I la nostra pregunta és: Quan van proposar aquesta alternativa en el tràmit 
d’al·legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona existia ja el conveni? 
Evidentment sí. Aleshores vol dir per pura lògica que van proposar una cosa que, o 
bé, no es podia fer o pitjor, no sabien que es podia fer. Ens ho aclariran? Nosaltres 
pensem que no han volgut negociar a fons un traçat més favorable a la ciutat amb els 
propietaris. No sabem les raons per les quals proposen un traçat més perjudicial des 
del punt de vista ambiental i pels interessos generals de la ciutat. Per què no han 
negociat al menys amb tanta insistència com la resistència que han mostrat en les 
nostres opinions? I això que el consens estava en joc. No entenem perquè no van 
voler utilitzar ESADE quan havien i podien negociar. No hem sabut treure’n l’aigua 
clara. La ciutadania ha de saber que ara no és el moment de decidir la construcció de 
cap vial. Això seria fer demagògia. Com fer demagògia és dir que tal vegada no es 
farà mai. Tots sabem el que costa que el dibuix d’un vial s’esborri i si no que ens ho 
diguin amb el vial de cornisa que Convergència i Unió en tota la seva etapa de 
Govern a la Generalitat va mantenir dibuixat, oi? Per tant, avui quan vostès dibuixen 
aquest traçat, perjudicial, té la importància que té per a la ciutat. Per aquest motiu 
volíem expressar el nostre desacord amb la paraula i els fets per responsabilitat 
pública. La responsabilitat major, la preservació de Torre Negra, no podia silenciar la 
responsabilitat de la crítica a un traçat que considerem perjudicial per al ciutat.  
 

POSICIONAMENT DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU 
 SOBRE LA RONDA SUD 

 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ, EN NOM DE CiU: Aquest document que avui presentem quant a la 
proposta de traçat de la Ronda Sud, ha de quedar clar per a tothom que el que fa és 
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donar resposta a una sentència que tenim l’obligació de complir. No respon tant a 
voluntats o desitjos, ni tan sols del propi equip de govern, sinó que atenent a les 
recomanacions dels equips tècnic i jurídic es fa una proposta que respon al que 
creiem que és la que té més possibilitats i garanties d’arribar a bon terme per tal 
d’assolir el que és l’objectiu principal d’aquesta modificació. La protecció definitiva del 
sector de la Torre Negra. És per això que es proposa un traçat de vial que compta 
amb totes les garanties ambientals, amb tots els informes favorables, amb l’acord del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat, de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
etc., que garanteixen que el dibuix programat garantirà també la seva integració 
paisatgística i ambiental amb el mínim impacte possible. Cal recordar que aquest vial 
queda dibuixat en un sector que es troba fora del PEIN, de la Xarxa Natura 2000 i 
també fora del recentment aprovat Parc Natural de Collserola, que inclou el sector de 
la Torre Negra, però no aquesta franja. Cal tenir en compte, com s’ha comentat ara fa 
un moment, que l’alternativa que alguns Grups preferien no és possible de cap de les 
maneres des del punt de vista jurídic perquè com s’ha comentat hi ha un conveni 
preexistent que ho impedeix. La proposta feta en el tràmit del Pla Territorial 
Metropolità i així dono resposta al que comentava el Sr. Gausa, és una proposta de 
traç gruixut. El Pla Territorial Metropolità demanava que es dibuixessin propostes de 
vialitat però sense entrar en la seva concreció. I ara, en aquest tràmit, doncs es fa 
aquesta concreció. Per tant, no hi hauria en aquest sentit cap contradicció. Nosaltres 
entenem que aquesta proposta s’ha comentat abastament, s’ha exposat des d’abans 
de l’estiu, que com es comentava també els informes ambientals i tècnics que es van 
presentar que donaven tres alternatives diferents presentaven aquestes tres 
alternatives com ambientalment possibles i d’entre aquestes tres s’ha triat aquella que 
jurídicament i ambientalment enteníem que era la que tenia més opcions de reeixir i 
per tant, és una proposta que ens permet donar compliment de manera escrupolosa i 
responsable a una sentència que ens indica el camí a seguir per la definitiva 
protecció del sector de la Torre Negra, un objectiu que és àmpliament compartit per 
aquest Consistori i per la ciutadania de Sant Cugat i és per això que agraïm, més 
enllà de que la proposta agradi més o menys als Grups que hagin volgut salvar el 
consens en un tema de tanta importància per la nostra ciutat. 
 
 5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ AL SECTOR DE LA TORRE NEGRA. (Exp. 
núm. 83003/09). 
 
 1r.- CONSTATAR que en el tràmit de participació ciutadana al que s’ha sotmès 
l’avanç de planejament s’han presentat 547 suggeriments davant la proposta de 
Modificació puntual del Pla General Metropolità al sector de la Torre Negra, que es 
poden agrupar en deu escrits tipus de suggeriments que s’incorporen a la memòria 
com annex núm. VI, d’acord amb el següent: 
 
  1. Anna Feliu i Pujol, de 23 d’octubre de 2009 i 16 escrits més. 
  2. Pere Feliu Pujol i altres, de 23 d’octubre de 2009 i 1 escrit més. 
  3. Mireia Valls i Badia, de 17 de novembre de 2009 i 11 escrits més. 
  4. Josep Mª Calvo Mallofré, de 17 de novembre de 2009. 
  5. Maria Sanmiquel Comas. 
  6. Companyia de Jesús, província Tarraconense. 
  7. Francesc Xavier Diaz Tenorio, de 28 de novembre de 2009 i 509 escrits més. 
  8. Joan Raldiris Pujol, de 27 de novembre de 2009. 
  9. Joan Raldiris Pujol, de 23 de novembre de 2009. 
 10. Ruth Gilberte Rios, de 26 de novembre de 2009. 
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 2n.- INCORPORAR parcialment, en els termes resultants de l’Informe tècnic 
emès en data 27.10.10 per part de l’arquitecte municipal, Cap del Servei de 
Planejament i Gestió, el contingut dels suggeriments formulats a través dels escrits 
referits en el punt anterior en la documentació elaborada a l’efecte que constitueix 
l’expedient de Modificació puntual del Pla General Metropolità al sector de la Torre 
Negra, de promoció pública municipal i que constitueix l’expedient de referència 
83003/09, amb especial incidència en allò relatiu a la inclusió de determinacions en 
l’estudi econòmic financer, traçat de la Ronda Sud i altres coincidents amb la 
documentació redactada i que és objecte de la present consideració municipal, tot 
això en els termes de l’art 106.3) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
 3r.- APROVAR INICIALMENT, 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 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el 
projecte de Modificació puntual del Pla General Metropolità al sector de la Torre 
Negra, de promoció pública municipal, d’acord amb el projecte elaborat per part de 
Jordi Miró i Fruns, advocat, i Jornet-Llop-Pastor, arquitectes, que incorpora l’informe 
de sostenibilitat ambiental elaborat per part de Minuartia d’acord amb el document de 
referència elaborat per part de l’òrgan ambiental de la Generalitat de Catalunya de 
data 5 de novembre de 2009 i estudi d’avaluació de la mobilitat generada elaborat per 
part de Mcrit, SL, que han de formar part integrant de la documentació del Pla. 
 
 4t.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini de 
QUARANTA-CINC DIES, a partir del dia següent al de la publicació del corresponent 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major circulació, 
premsa local, tauler d’edictes municipals i mitjans telemàtics, de la forma legalment 
prevista, d’acord amb el que determina l’art. 115.c) del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol. 
 
 5è.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent, que 
s’haurà d’evacuar en el termini reglamentari, d’acord amb allò que preveu l’art. 85.5) 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
 6è.- TRASLLADAR el present acord a les Administracions públiques afectades 
i als altres interessats, d’acord amb les determinacions del document de referència 
elaborat per l’òrgan ambiental incorporat a la proposta, als efectes del que determina 
l’art. 115.c) del Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
 
 7è.- ELABORAR la corresponent proposta de memòria ambiental, un cop 
transcorregut el termini d’informació pública al que s’ha de sotmetre l’expedient que 
haurà de recollir el resultat de la mateixa i REMETRE la proposta a l’òrgan ambiental 
juntament amb la resta de documents, en els termes previstos a l’art. 115.d) del 
Decret 305/2006 i art. 25 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 
plans i programes. 
 
 8è.- ACORDAR la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats i de 
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també la suspensió de 
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, de reforma de 
rehabilitació o enderrocament, de construccions, instal·lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes, en els àmbits en que les 
noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, d’acord amb el 
que determina l’art. 73.2) del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
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Refós de la Llei d’Urbanisme, sense perjudici d’aquelles actuacions administratives 
necessàries, mitjançant ordres d’execució i/o llicències urbanístiques, per tal de 
garantir les condicions de seguretat i salubritat de les edificacions i instal·lacions 
existents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Portem en aquest Ple 
un punt absolutament transcendent per a la nostra ciutat i pel futur de la nostra ciutat. 
De fet com abans s’ha comentat els objectius del document que els presentem avui 
són diversos i miraré d’explicar-los de forma breu. El primer objectiu sense cap mena 
de dubte és la preservació dels sòls de l’àmbit de la Torre Negra, per tal de garantir 
un desenvolupament urbanístic sostenible al nostre municipi i preservar aquests sòls 
pels seus valors paisatgístics i ambientals. Hem de pensar que estem parlant de 160 
hectàrees, de les quals 155 es queden classificades com a sòl no urbanitzable i 
aquest, entenc jo, que és el pal de paller de la proposta que els portem avui al plenari. 
El següent objectiu és donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de 
Justícia que resol sobre una modificació que ja va fer aquest Consistori l’any 2003, 
aprovada definitivament l’any 2003, i que malgrat el Tribunal aprova en la seva 
majoria d’aspectes, el Tribunal considera que hi ha dos aspectes que no són ajustats 
o adequats: una és la classificació com vostès saben de sòl d’especial protecció, el 
Tribunal estableix que no hi ha una norma de rang superior que especifiqui aquesta 
especial protecció i la necessitat de fixar un traçat de la vialitat, la qual cosa ja n’hem 
parlat en el punt anterior. Entraré després a detallar el tema de l’especial protecció 
perquè crec que sí tenim en aquest moment novetats al respecte. Un altre dels 
objectius és reconèixer i regular la funció que fan els equipaments existents dins 
aquest sector, acotar aquests equipaments i donar-los possibilitats doncs de 
regularitzar-se, de créixer d’una manera controlada i per tant, de que siguin uns 
equipaments al servei del sector del qual estem parlant. També, un dels objectius, és 
establir la xarxa de camins rurals i itineraris paisatgístics de la zona. I finalment, 
reconèixer la xarxa de rieres i torrents. És un document que potser els sembla simple 
però no és simple, és un document de gran importància. És un document que mira de 
tenir en compte tots els aspectes jurídics, és un document jurídicament molt blindat i 
que hem intentat ser molt escrupolosos en el compliment de la normativa urbanística. 
Què vol dir? O en què es trasllada això? En que s’han utilitzat les claus urbanístiques 
clàssiques establertes en el Pla General Metropolità, per tant, s’ha fugit d’inventar 
claus noves o inventar claus que no existissin en el Pla General Metropolità de l’any 
76’. Així doncs, la gran majoria de sòls queden classificats en 26 i 27, per tant, estem 
parlant de sòls agrícoles, espais lliures i sòl forestal i també estem parlant de... en les 
zones on existeix habitatge regularitzar aquest habitatge d’una manera molt restrictiva 
i passar a sòl urbà, exigint a les propietats que s’adeqüin a aquelles necessitats i 
requeriments que comporta l’existència d’un sòl urbà que és disposar de tots els 
serveis adequats. Em vull entretenir en parlar de les figures normatives de rang 
superior. Aquest document és un document que estableix aquestes 155 hectàrees 
com a sòl no urbanitzable, però sí que és un document que ja parteix i avui ho podem 
dir amb satisfacció de l’existència de dues figures jurídiques, dues figures d’abast 
superior, tal i com són, el Pla Territorial Metropolità, que ja declara aquest espai com 
a espai de zona lliure, i també la declaració del Parc Natural de Collserola. En aquest 
sentit jo crec que cal agrair a tots els Grups polítics, a totes les persones que estan 
aquí representades, la tasca que han fet per assolir aquests dos documents de rang 
superior, aquesta modificació de Pla General Metropolità. Per tant, tots i totes hem 
contribuït a que sigui possible que avui aprovem aquest document, que l’aprovem 
amb consens polític, llevat del Partit Popular, que les seves raons tindrà, que 
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aprovem aquest document amb consens i que ja ho fem amb la preexistència d’uns 
documents que ens donen una cobertura superior i per tant, que tenim uns règims 
jurídics superiors d’abast territorial superior que garanteixen la preservació 
d’aquestes zones. Per tant,a tots i totes els que han estat lluitant per aquest objectiu 
jo crec que avui s’ha de reconèixer i s’ha d’agrair. També vull parlar de l’avaluació 
econòmica, El document evidentment, incorpora l’avaluació econòmica i entenc que 
tots els Grups polítics que hem estat i som responsables en aquesta qüestió i en tirar 
endavant aquesta qüestió hem dit que Torre Negra no és gratuïta per a la ciutat de 
Sant Cugat i això jo crec que des del Govern també s’ha de reiterar. Sempre en 
qualsevol modificació de Torre Negra s’ha acompanyat de la memòria econòmica. 
Ara bé, el que jo també els vull comentar i deixar molt clar en aquest plenari d’avui és 
que el fet de la classificació i el canvi de classificació de sòl no urbanitzable no 
delimitat a sòl no urbanitzable proposat per la present modificació no comporta cap 
lesió efectiva de cap tipus de dret immobiliari dels propietaris del sòl donat que el 
règim urbanístic d’aquesta classe de sòl és del tot idèntic al règim urbanitzable no 
delimitat. I això, ha de quedar molt clar. Altra cosa és que aquests sòls classificats de 
26 i 27 puguin ser susceptibles de ser adquirits pel Consistori o per l’Administració 
Pública. Donat el cas, evidentment, les Administracions Públiques que volguessin 
adquirir i volguessin disposar, perquè així ho creuen convenient, que la gran majoria 
d’aquests sòls passin a titularitat pública, haurien de disposar doncs de els 
pressupostos adequats per fer efectiva aquesta compra. Sigui com sigui l’avaluació 
econòmica estableix i estima que el cost de l’adquisició d’aquests sòls 26 i 27 
ascendeix a una quantitat de 3 milions d’euros i això és el que consta en la memòria 
econòmica que avui s’acompanya. I això, jo crec, que també s’ha d’explicar i s’ha de 
dir a la ciutadania. Ja en termes de conclusió, a vegades als polítics se’ns acusa de 
curterminisme i moltes vegades hem de resoldre coses a curt termini però vull fer 
homenatge a tots els que estem avui aquí per la mirada llarga. Jo crec que el que fem 
avui i l’acord que adoptem avui demostra una mirada llarga envers la nostra ciutat. És 
una decisió, doncs, de mirada llarga, i de futur, No en tinguin cap dubte. Estem lluitant 
per un Sant Cugat millor. Sant Cugat ha crescut cap a les autopistes, cap a les vies 
de comunicació, cap els eixos de comunicació i de transport i Sant Cugat no ha 
crescut ni pretén créixer cap a les seves zones que han de ser preservades, cap a les 
zones que millor poden garantir la nostra qualitat ambiental, la nostra qualitat 
paisatgística, la nostra qualitat de vida. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: La declaració de 
Collserola com a Parc Natural per a nosaltres marca el fi d’una època. Aquest fet, 
produït en un context de crisi econòmica ha donat l’estocada final a la idea de que el 
progrés passa pel creixement urbanístic i del que se’n deriva. Aquesta mena d’axioma 
que ens havia dut a posar en perill bona part del pulmó verd que significa Torre Negra 
i la pràctica totalitat de Collserola per tota la zona metropolitana. Des d’aquest Grup 
municipal volem expressar la nostra màxima satisfacció. Es posa punt i final de 
manera favorable a més de 15 anys de lluita en defensa de Torre Negra i de 
Collserola. És un dia important per a tots aquells que hem mantingut el pols a 
l’amenaça especuladora i que ho hem fet des de la unitat política i civil. Entre totes i 
tots hem blindat un espai d’interès natural que queda salvaguardat del ciment i d’un 
creixement insostenible i absurd. Avui, amb gairebé tota probabilitat tanquem el 
sostre poblacional i la trama urbana de Sant Cugat. Els futurs governs locals hauran 
de gestionar una ciutat que arribarà als 100.000 habitants i tindrà, en els dos barris de 
Can Mates i Volpelleres un repte cívic i pressupostari clau. Quantes escoles, CAP’s o 
biblioteques necessitarem? Quants cotxes de més tindrà una ciutat ja en aquests 
moments amb inicis de congestió? Com hi generarem cohesió social així com vida 
associativa i cultural? Tot plegat són qüestions que no es poden deslligar del 
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creixement i que pensem que no sempre s’han tingut en compte. En aquest sentit, la 
protecció de Torre Negra suposa un respir per consolidar aquests barris i assumir tot 
el que suposen. La protecció de Torre Negra implica també una oportunitat d’or per 
Sant Cugat. La possibilitat de gaudir d’un espai natural i públic. Pensem que l’hem 
d’aprofitar per dur-hi a terme activitats saludables, per passejar, per la pràctica 
esportiva, per compartir petits-grans moments. Aquestes coses també són la política, 
aquestes coses també és el benestar dels ciutadans, aquests petits moments com 
deia són allò pels quals un ciutadà va a viure en un lloc i estar content i sembla 
impossible a vegades de dir-hi, de pagar una contribució. Diu: mira la meva 
contribució, els meus impostos també serveixen per això. Ben a prop de casa tenim 
un oasi per fugir de l’estressant vida urbana. Per una vegada, s’ha imposat el bé 
general per sobre dels interessos especulatius i això sempre és una bona notícia pel 
total de la ciutadania. Com ja hem dit avui votem favorablement a la protecció de 
Torre Negra, tot lamentant que s’inclogui un traçat de la Ronda Sud, que esperem 
que mai sigui una realitat. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Avui és 
d’aquells dies que s’imposen no se sap ben bé quins criteris per sobre dels criteris 
lògics, justos i ecològics. Avui l’equip de govern ens porta la modificació del Pla 
General Metropolità al sector de la Torre Negra des de zero no és la resposta a una 
sentència. Aquest procés ha estat llarg, amb diferents conflictes, sentències i 
recursos a diferents tribunals. En fi, un procés jurídicament complex i difícil. En aquest 
Ple ha primat sempre l’interès general per sobre de l’interès particular. El territori i la 
preservació ecològica per sobre del ciment, la urbanització, el creixement il·limitat i el 
totxo. Avui no dic que hagin canviat les prioritats, però sí sembla que hi ha qui ha 
perdut una batalla. Avui l’interès general i la preservació perden protagonisme, deixen 
de ser prioritat. Avui portem a aprovació la modificació del Pla General Metropolità 
poc valenta, gens agosarada i conservadora. Una modificació a la defensiva. Una 
modificació que no és del seu temps. Avui tenim eines per anar més enllà, tenim un 
Parc Natural de Collserola com ha dit la Sra. Conesa o el Sr. Grangé, una bona 
notícia per a tothom i tenim un Pla Territorial Metropolità de Barcelona aprovat. Dues 
circumstàncies que faciliten la protecció de la Torre Negra i de Can Busquets, també 
els vull recordar. I que facilita replantejar-se els límits, els espais i l’entorn de 
protecció. Avui és una modificació per a donar compliment a una sentència o potser 
és una modificació que es porta avui per interessos electorals? Potser sí, el calendari 
és capritxós, no troben? Qüestions tècniques i feixugues. Ens agradaria que 
s’esperés a l’informe de sostenibilitat ambiental obligatori del Departament de Medi 
Ambient, que faria referència a la nova realitat legislativa: Parc Natural, Pla Territorial 
i garantiria de l’efectiu exercici de participació ciutadana en el tràmit de participació 
pública. Nosaltres els varem demanar una moratòria per a portar-ho a Ple. Fins que 
no tinguéssim aquest document. Vostès no han volgut. Llàstima. Sobre el tema que 
fins i tot ha provocat un punt de debat declaratiu fa una estona: la Ronda Sud. Vostès 
ja sabien que per a nosaltres era un tema cabdal des de feia mesos. Que amb aquest 
tema vostès haurien d’haver fet un esforç per aglutinar els màxims consensos. No els 
han buscat, no han volgut buscar l’acord. Els hi he de dir que m’estranya i els hi dic 
de debò: m’ha estranyat de debò. No fa per vostès. Però amb aquest tema han estat 
inflexibles. Vostès creuen, o afirmen i confirmen que la Ronda s’ha de fer, segons la 
sentència i s’ha de fer com vostès diuen. Doncs nosaltres interpretem que la 
sentència no diu que s’hagi de fer, ni òbviament que s’hagi de fer així. En el 2003, en 
el primer procés varem aprovar un document que constava de sis traçats. 
Evidentment, el Jutge, el que ens ha dit és: sis traçats no, això és el que ens diu la 
sentència, prenguin una decisió i si la Ronda Sud “sólo será objeto de desarrollo si 
los estudios de movilidad, planeamiento y medio ambiente avalan su necesidad y 
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viabilidad”. I aquí és on no ens posarem d’acord. Entenem que l’informe de mobilitat 
no justifica per ell mateix la construcció d’aquesta Ronda. L’estudi de mobilitat de 
MCRIT, només argumenta la necessitat de la construcció de la Ronda Sud des de la 
perspectiva del creixement del vehicle privat a la ciutat, sense fer cap previsió 
paral·lelament del creixement també del transport públic. Clar que també fa referència 
a un Pla de Mobilitat Urbana que estaríem encantats de conèixer. Segons els 
informes tècnics i la memòria el que es posa de manifest és que el que necessita la 
zona és un carril d’anada i un de tornada i sempre en un escenari en que en hores 
punta no hi ha cap via que arribi a la seva màxima capacitat. Seríem disconformes 
doncs a l’alternativa assenyalada. La construcció de la Ronda Sud trencaria 
l’harmonia amb el paisatge, es trencaria una llengua natural d’entrada a Sant Cugat. 
Tanmateix, trencaria la cohesió entre l’àrea del Centre Borja i la Torre Negra en 
l’àmbit del Torrent de Llaceres, àmbit d’altra banda, amb una riquesa i fragilitat 
ambiental important que posa en dubte una actuació constructiva d’aquesta 
envergadura. En conclusió i ja vaig acabant, vostès han portat a aprovació la 
modificació del Pla General metropolità poc valenta i poc agosarada. Vostès han 
preferit sota el subterfugi del compliment d’una sentència no anar més enllà, no 
argumentar els límits dels espais d’especial protecció, no aprofitar el nou context. 
Amb la sensació agredolça que el calendari marca la Torre Negra, tema tant 
important per la ciutat que durant anys ha mantingut el consens dels partits d’aquest 
consistori que avui ICV-EUiA no té més remei que trencar. Avui ICV-EUiA no sortirà a 
la foto, avui ICV-EUiA vol sortir a la foto de la coherència i de l’honestedat d’haver 
defensat avui, ahir, i segur demà, el que considera just i en aquest cas, més adient 
per tancar la ciutat i protegir aquest espai. Aquest espai tant important i 
simbòlicament tan significatiu. Algú no ens ha volgut trobar, algú ha preferit tirar pel 
dret. Avui algú perd part del suposat pedigrí d’ecologista. Cadascú és responsable 
dels seus posicionaments i avui l’equip de govern ha intentat un tràgala.  ICV-EUiA no 
només no farà el tràgala sinó que treballarà per presentar les al·legacions que calguin 
per demostrar que la Ronda Sud no cal i que es pot anar més enllà. Avui ICV-EUiA 
s’absté i no dóna suport a aquesta modificació de Pla General. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Després del 
que acabo de sentir em sembla que és una molt mala notícia per la ciutat i a partir 
d’aquí faré la meva intervenció. Votarem a favor per una raó principal: el model de 
ciutat que defensem vol preservar l’espai de Torre Negra perquè és un espai de valor 
social, ambiental, paisatgístic i d’oci per Sant Cugat. Votarem a favor per coherència 
amb la realitat de Parc Natural de Collserola que hem reclamat des de la societat civil 
i que hem tingut la responsabilitat de desenvolupar des del Govern de Catalunya. Un 
fet decisiu i un suport per a la nostra ciutat. Votarem a favor perquè pensem i creiem 
que el nostre Ajuntament, com a govern local té tot el dret, tota la legitimitat, tota la 
responsabilitat de desenvolupar urbanísticament la ciutat d’acord amb la llei i amb 
respecte a tots els ciutadans. Votarem a favor per convicció i ideals, i també per 
vocació ciutadana, com recordava el Regidor Àlvar Roda amb el tema d’un lema que 
va sortir sobre Torre Negra a la Festa de Tardor. Votarem a favor plenament 
conscients de la complexitat del tema i dels riscos que assumim i que ens obliga a 
actuar amb prudència. Votarem a favor perquè pensem que en aquest tràmit hi ha 
també totes les garanties i l’oportunitat a tot veí o persona afectada de fer arribar la 
seva opinió, sigui aquesta favorable o contrària i el compromís de rebre de 
l’Administració una resposta motivada. Votarem a favor malgrat que hi ha coses que 
no acceptem, entre elles, el principal, el traçat de la Ronda Sud, que hem denunciat 
per trencar amb una responsabilitat mal entesa basada en el silenci i l’acceptació 
resignada. Votarem a favor malgrat que hem discrepat i criticat decisions concretes 
de l’estratègia seguida pel nostre Ajuntament, algunes d’elles errors que ens han fet 
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perdre temps i no sabem si diners, en el passat. Votarem a favor malgrat hi ha 
aspectes concrets de l’actual modificació que haguéssim plantejat diferents com els 
ha expressat Joan Barba en la Comissió de Seguiment de Torre Negra. Votarem a 
favor perquè hem estat a les verdes i a les madures i no seran altres els que diuen el 
què hem de fer. Hem hagut de votar per imperatiu legal plans d’actuació urbanística 
amb els que estàvem profundament en desacord. Ens hem mantingut en el consens 
quan com a Grup polític se’ns ha acusat injustament. Ens hem mantingut en el 
consens quan hi ha hagut qui ha utilitzat en benefici partidari Torre Negra, des de 
cartells electorals o des d’alt de la muntanya del Tibidabo. I advertim que farem un 
trist favor al conjunt si avui en temps electorals que vivim algú vol utilitzar Torre Negra 
en el seu benefici propi. Votarem a favor amb el compromís d’afrontar un tema 
fonamental que deia la Sra. Conesa de treballar pel tema de l’adquisició de sòl públic 
i que caldrà treballar en el futur. Votarem a favor, finalment, i políticament rellevant 
per fer costat amb el nostre vot i defensar legítimament una majoria de ciutadans que 
volen Torre Negra lliure de la urbanització. Avui és l’inici, no el final de res. Estem on 
érem l’any 1998. De fet, un té una certa sensació de moviola en el dia d’avui. Aquest 
és el balanç correcte del període 1999-2011. Que ningú no es dugui a enganys, avui 
ni es soluciona ni es salva res. Estem a l’inici i caldrà amb responsabilitat i amb 
consens, avui constatem que més fràgil, seguir lluitant, però estem on estàvem.  
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA, En primer lloc agrair 
als Grups que donaran suport a la modificació de planejament, els agraeixo l’esforç, 
els agraeixo la responsabilitat, la visió de ciutat, la mirada llarga i sens dubte saben 
que tenen la mà estesa des de l’equip de govern. També la mà estesa als altres, però 
amb molta tristor, perquè no entenc els motius de bé, del no recolzament de la 
proposta i en tot cas després m’explicaré una mica més. Bé, com jo els deia, i lligant 
amb l’última intervenció del Sr. Gausa, efectivament avui estem a l’inici. Estem a l’inici 
després de molts anys de lluita on aquest Consistori, conjuntament sense posar-se 
medalles ningú, ha aconseguit que no hi hagués ni un totxo a la zona de Torre Negra. 
Jo crec que això ho entenen molt bé els ciutadans. Malgrat el que hem batallat, 
malgrat les sentències, malgrat aprovar PAUS per imperatiu legal com dèiem i que no 
ens agradaven hem aconseguit contenir la urbanització en aquest sector. Per tant, jo 
crec perquè això ha valgut la pena i perquè segueix valent la pena hauríem de fer un 
esforç avui i tenir tots, els demanaria, que tinguessin i seguissin tenint aquesta mirada 
una mica més llarga. Jo voldria dir que sempre en aquest Consistori s’ha mirat 
l’interès general i no l’interès particular i això, jo crec que ha estat sempre així i per 
tant, hem fugit de que a vegades l’interès privat o l’interès especulatiu volgués 
imposar-se als interessos públics que aquí hem sabut defensar. Crec que també ho 
demostra el fet que la majoria de temes urbanístics s’hagin aprovat en aquest plenari 
per majoria. Sempre hem aconseguit consensos i ens hem posat d’acord. Per tant, 
els demanaria, i ja sé que els demano un esforç, però en sóc conscient que seguissin 
en aquesta línia. Jo voldria dir que qui pensi que aquesta modificació es porta avui 
per interessos electorals està totalment equivocat, està absolutament equivocat, 
perquè si és per interessos electorals la declaració de Collserola, també és per 
interessos electorals? Jo crec que no. Sincerament, o deixi’m-ho  mirar des d’una 
altra perspectiva. En absolut, en absolut. Nosaltres tenim uns terminis i tenim una 
sentència a la que donar compliment i per tant cal portar aquest document i el 
document ha estat a punt quan ha estat a punt. És un document que potser algú 
considera poc valent i poc agosarat. Bé, ho accepto, però miri, està blindat 
jurídicament, està blindat jurídicament. És un document que no fa experiments ni 
inventa coses, però és un document que intenta estar blindat jurídicament i per tant, 
què els diria? Recapacitin. Perquè aturant les coses no avancem, aturant les coses 
no avancem. El tema de la vialitat. La Ronda Sud. Bé, és que jo els proposaria: 
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oblidin-se de la Ronda Sud. És que amb el document que portem ja no existeix la 
Ronda Sud. Portem una proposta de vialitat, d’un vial que no té res a veure amb una 
Ronda. Una Ronda, senyors i senyores d’aquest Consistori, és el que s’ha fet entre 
Sant Cugat i Cerdanyola. A tocar de la via verda, allò és una ronda. Dos més dos, 
més carril bici, més vorera, etc. Oblidin-se’n, és que desapareix amb el document que 
portem la Ronda Sud, desapareix. És que s’han d’oblidar, el que portem és una 
vialitat simple, senzilla, d’un més un per tancar la ciutat i la portem d’aquella manera 
el més adequada que considerem per a preservar els interessos del sector, que està 
fora del sector, a més està fora del sector, és una vialitat fora del sector, és que no 
entra en el sector, està fora del sector, que pretén donar sortida als estudis de 
mobilitat que tenim, que el Departament de Medi Ambient la considera adequada, el 
Departament de Medi Ambient considera adequada i per tant, i que els informes 
jurídics ens aconsellen que portem i tanquem amb aquest traçat de vialitat urbana el 
traçat o la configuració de la ciutat. Per tant, oblidin-se. Jo els demanaria fins i tot als 
periodistes, senyors periodistes que puguin haver assistit a la sessió d’avui, és que 
amb aquesta vialitat que proposem ens fulminem la Ronda Sud, ja no existeix Ronda 
Sud. Existeix un vial de tancament de la ciutat que res té a veure. Saben quantes 
hectàrees ocupava la Ronda Sud? Ocupava moltíssimes hectàrees i amb això 
ocupem uns metres. Per tant, aquest és un punt que perd interès i perd cost. Per tant, 
jo els demanaria als Grups que encara no ho veuen clar que facin un esforç per 
veure-ho clar. Escolti, jo no vull allargar-me perquè crec que portem un document que 
és un document seriós, que és un document treballat, que és un document potser poc 
valent i poc agosarat, però a mi no em fa por ser poc valenta i poc agosarada, 
prefereixo ser segura, prefereixo estar segura, prefereixo que el document estigui 
blindat jurídicament i a nosaltres ens diuen que el document està blindat jurídicament 
perquè respon a allò que ens diu una sentència i el que fa és la preservació del 
sector. Per tant, escolti, crec que avui estem a l’inici d’una gran acció o d’un futur per 
a la nostra ciutat, estem a l’inici d’un gran projecte que és la preservació del sector de 
Torre Negra. Portem uns quants anys o molts anys lluitant, hem de seguir-ho fent, ho 
seguirem fent fins que no tinguem això tancat. Perquè pensin que aquest document 
serà portat al contenciós, evidentment. Per això no estem per a fer experiments. 
Perquè pensin que el Pla Territorial Metropolità ja és portat al contenciós. Perquè 
pensin que la declaració de Parc Natural també serà portada al contenciós. Per tant, 
com que ho sabem volem anar segurs i trepitjar sobre segur. Per tant, jo els reitero, 
pensi-ho bé senyors del PP, senyors d’Iniciativa, no vulguin desmarcar-se d’aquest 
consens que hem aconseguit durant tants anys i bé, no sé, jo els demanaria que 
recapacitin i agraeixo als diferents Grups que volen donar suport a aquesta iniciativa 
perquè junts som més forts, junts podem fer grans coses per la nostra ciutat. Gràcies. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Precisament perquè junts podem fer més coses i junts podem arribar a més acords i 
que tot sigui més fàcil, m’ha estranyat i li he dit a la intervenció, m’ha estranyat 
moltíssim l’actitud de no voler buscar, sobretot amb Iniciativa, que és qui ha tingut una 
posició bastant clara amb aquest aspecte, amb el tema del traçat, no haver-nos 
buscat per trobar aquest consens. Sobre la tristesa del dia d’avui els més tristos som 
nosaltres. Probablement vostès es senten tristos i tristes però nosaltres estem molt 
tristos també perquè hem trencat un consens que consideràvem bàsic per la ciutat i 
per la salvació del sector. És així. També entenem ja li he dit que havíem d’anar més 
enllà. I la mirada llarga que vostè diu, la mirada llarga és anar més enllà, no és fer 
una proposta conservadora donant resposta o sigui fer una proposta que dóna 
resposta a una sentència per assegurar-nos el tret. Potser amb el nou escenari 
legislatiu podríem anar més enllà. Això és tenir la mirada llarga. Sobre la Ronda Sud: 
sí o no. Efectivament la Ronda Sud tal i com estava plantejada està fora, està fora 
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clar. És que la Ronda Sud anava des de Valldoreix, passava pel Golf i anava fins el 
que és la zona de la hípica de Can Calders. Evidentment està fora. Però jo ahir vaig 
fer un exercici, ahir vaig anar a la zona del Centre Borja, vaig anar al Torrent de 
Llaceres a mirar cap a Collserola i dic: “avia’m tu t’imagines aquí un vial?”. Vaig fer 
aquest exercici. No me’l puc imaginar, és que no me’l puc imaginar. Ja sé que és un 
vial d’un sentit per banda però no l’entenc, no entenc aquell vial allà. No l’entenc 
perquè a què vol donar resposta aquell vial? És que no l’entenc, de debò que no 
l’entenc. Li dic seriosament. I nosaltres continuarem. L’abstenció d’avui és una 
abstenció, no és un vot en contra. No és un vot en contra. Nosaltres continuarem 
treballant i lluitant per la preservació de Torre Negra. Continuarem treballant per a 
que vostès si volen ens trobin i continuarem fent propostes si vol agosarades, 
valentes, com vulgui vostè, però nosaltres continuarem treballant: una, per demostrar 
que no cal aquesta ronda i dues, per aconseguir uns límits nous més verds. I és per 
això que ja li he anunciat que presentarem al·legacions. De debò i és sense acritud, 
sense cap tipus d’acritud. Continuarem treballant avui ens hem abstingut de 
l’aprovació inicial, que és una aprovació inicial i com deia el Sr. Gausa, avui no 
tanquem res sinó que iniciem un procés que segurament serà molt llarg. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA, Molt breument, Sr. 
Calderon. Jo lamento molt saber avui en el Ple de forma directa la seva posició. Ens 
ho haguessin pogut dir divendres. En segon lloc, jo crec que avui vostès no treballen 
per la preservació. Ho sento molt. Però no estan treballant per la preservació i no sé 
com vostès ho explicaran a la ciutat. Això els hi dic sincerament. I sense acritud, 
perquè saben que me’ls aprecio personalment i que sempre tindran la mà estesa per 
part d’aquest equip de govern. Això ho saben, però avui vostès no estan treballant per 
la preservació de la Torre Negra. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:      19 (CiU, PSC, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       4 (ICV-EUiA i PP) 
 

TORN D’EXPLICACIÓ DE VOT 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: He 
preferit fer la meva explicació de vot perquè he estat sentint els diferents debats i 
també el que m’agradaria explicar per part del Partit Popular és que el Partit Popular 
vetlla per l’interès general i no per l’interès particular com vostè també diu Sra. 
Conesa. Però vetlla sobretot perquè hi ha una cosa que també hi ha unes persones 
que són els propietaris, que també han de tenir alguns drets i considerem que 
nosaltres volem que no s’edifiqui a Torre Negra indiscutiblement, però volem que 
s’asseguin, parlin i arribin a un acord. Això és el que volem per a la nostra ciutat. Que 
s’arribi a un acord i es miri amb mirada més llarga, no només de dir “ja hem preservat 
Torre Negra” i hi ha unes persones perjudicades, que són bastants, no digui que són 
de qüestió de gent que ve a especular, és gent que són propietaris d’allà i que també 
tenen uns drets. Per altra banda, em sap una mica de greu perquè vostès havien 
avisat als mitjans de comunicació per fer-se la foto i avui s’han trobat amb una 
sorpresa de que hi ha hagut un altre Grup que també s’ha desmarcat en aquest 
sentit. Vull dir que potser no s’està governant ben bé correctament i que hauríem de 
parlar més i més amb tots els partits particularment i també amb els propietaris de 
Torre Negra, en aquest sentit.  
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sra. Rodriguez. Em permetran també 
unes breus paraules perquè penso que la votació que acabem de fer és prou 
important. No és un punt diguem-ne qualsevol, tots els punts que òbviament portem a 
l’Ordre del Dia a qualsevol Ple són importants, però aquest té una especial 
transcendència i voldria dir algunes coses. 
 
 En primer lloc els hi voldria agrair a tots els Grups que han votat a favor de la 
proposta la seva decisió, penso que és una decisió molt responsable i feta pensant 
única i exclusivament en l’interès general de la ciutat. En cap cas hi ha hagut aquí per 
part del Grup d’Esquerra Republicana, del Grup Socialista i del Grup de 
Convergència i Unió cap mena de càlcul partidista ni cap mena de càlcul electoral. És 
a dir, tots nosaltres sabem a on estem avui i d’on venim. Sembla a vegades que 
perdem la memòria, però fa anys la nostra ciutat i em sembla que era el Sr. Gausa 
que feia referència en un lema de la Festa de la Tardor, la qual des del seus principis 
el Sr. Roda ha tingut una implicació molt important que deia: “Salvem Torre Negra”. 
Fa anys, fa més d’una dècada, que Sant Cugat veia Torre Negra amenaçada i veia 
Torre Negra amenaçada per l’execució d’unes obres i l’execució d’una urbanització 
pretesa per la propietat. Han passat molts anys en els quals se’ns ha dit i se’ns ha 
repetit que la urbanització era una imminència i la realitat és que Torre Negra avui en 
dia continua sent un magnífic espai natural. I això és i s’ha produït ni més ni menys 
per la determinació d’una ciutat i per la determinació d’un Consistori que ha estat a 
l’alçada del que la ciutat volia i que ha tingut molt clar que preservar aquesta part de 
Collserola era un objectiu, permeti’m que els hi digui generacional. És a dir, a 
nosaltres ens tocava intentar que aquest espai fos traspassat a les futures 
generacions com a mínim com nosaltres el varem trobar. Aquesta lluita, si se’m 
permet dir-ho així, va iniciar-se també a nivell municipal no exempta de dificultats, no 
exempta de tensions i situem-nos una mica enrere. Estàvem tant contra les cordes o 
tant espantats en la segona....cap l’any 96-97 que fins i tot, la primera proposta que 
va presentar l’Ajuntament, la Ronda no era objecte de controvèrsia i admetíem la 
vialitat del Pla General Metropolità que com avui ha quedat de manifest era una 
vialitat que realment era una cicatriu oberta en la Serra de Collserola. Quan varem 
estar preparant el document que finalment va ser aprovat per la Generalitat l’any 
2003, com que no ens acabàvem de posar d’acord, varem cometre un error i així ens 
ho han dit els Tribunals, que és deixar un espai per tal de que un Pla Especial 
determinés per on havia de passar la Ronda. I és un error que avui intentem tancar 
amb aquest nou document determinant un traçat, però clar això que en aquest 
moment cobra una rellevància especial històricament ha estat un tema absolutament 
secundari amb la protecció de Torre Negra que és el fet fonamental que avui sembla 
que estem garantint amb el compliment del que ens demanen els Tribunals. Bé, jo els 
vull agrair aquesta alçada de mires i aquesta responsabilitat. La responsabilitat que 
sempre ha exercit aquest Consistori, donant els passos que políticament entenia que 
havia de donar, aixecant el braç quan ens ho manava una sentència judicial encara 
que íntimament tots estiguéssim o quasi bé tots discrepéssim d’allò que ens 
demanaven els tribunals, fixant i perdoni’m que expressi d’aquesta manera, un traçat 
per una Ronda perquè entenem d’aquesta manera com ha explicat molt bé la Sra. 
Conesa, estem donant compliment al que ens diu la sentència i estem blindant el que 
ens demana el Tribunal que blindem, negociant amb els propietaris com hem arribat a 
fer fins la sacietat i fent ofertes molt generoses per part d’aquest Consistori. Vull que 
això quedi també posat de manifest damunt d’aquesta taula, l’esforç que ha fet aquest 
Consistori per arribar a acords amb la propietat perquè entenem que a banda de la 
protecció que fixa aquesta figura de planejament que avui aprovem o la protecció 
addicional i benvinguda de la declaració de Collserola com a Parc Natural, sempre 
hem entès que la propietat o la titularitat pública dels terrenys era la millor garantia de 
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la protecció de l’espai i per això hem negociat. Bé, doncs els agraeixo molt 
sincerament aquest pas de responsabilitat, els Grups que s’han desmarcat del 
consens, el Grup Popular doncs és un fet que no és “novedós” és un fet que ja ve de 
temps, m’estalvio de jutjar-lo, en tot cas Sra. Rodriguez només dir-li que el consens 
es construeix per totes les bandes i hi ha unes Comissions de Seguiment de Torre 
Negra, hi ha una disponibilitat nostra de parlar que és un tema que sincerament no he 
tingut la sensació que vostè hi tingués un interès especial, sí que té un interès de tant 
en quan de venir aquí al Ple i expressar la seva posició però en el moment en que 
ens reunim, treballem, discutim, intentem buscar consensos, normalment a vostè no 
la trobem en aquest punt. I en el Grup d’ICV-EUiA, bé, ho hauran d’explicar molt bé. 
M’ha causat la mateixa sorpresa que a la Sra. Conesa i que a la resta de membres 
d’aquest Consistori. Penso que ens anuncien avui una posició que divendres o dijous 
a la Comissió de Seguiment o divendres a la Junta de Portaveus no ens va ser 
anunciada i varem entendre el contrari i varem entendre que en el punt anterior doncs 
els obstacles que vostès compartien amb altres dos Grups quedaven salvats. Ja ens 
explicaran els càlculs que han fet durant aquest cap de setmana. No crec que siguin 
càlculs que hagin tingut com a nord la defensa de l’interès general. Em sembla que hi 
han hagut càlculs de tipus partidista, fet que lamento profundament però en tot cas, 
escolti vostès són responsables també del seu vot. Moltes gràcies. Sóc conscient que 
malgrat que volia fer una declaració he reobert el torn, per tant, Sra. Rodriguez té la 
paraula. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRIGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Bé, 
potser vostè no veu si s’intenta trobar o no trobar punt de trobada perquè quan es va 
a les Comissions de Torre Negra, per exemple, aquesta darrera, quan intentes parlar 
no se’t contesta prou bé o se’t diuen coses ja suficient com si estiguessin enteses. 
Com que vostè no va poder assistir a aquesta última potser no es va donar compte 
però a l’anterior també i aleshores et trobes que coses que intentes parlar o intentes 
que et contestin se’t dóna per “sobresentat” o com si fossis una mica així...en plan 
despectiu, perquè clar com que no estàs dins de la trama d’intentar arribar al consens 
d’ells doncs aleshores no se’t contesta correctament. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sra. Rodriguez. Només puntualitzar-li 
que sí que vaig assistir a la reunió de la Comissió de Torre Negra. 
 
 6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA. 
 
 1r.- APROVAR, amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres del 
Ple, la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de Collserola, d’acord amb el 
text que s’adjunta en annex, de conformitat amb l’article 322 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
i amb l’article 10.a) dels vigents Estatuts de l’entitat. 
 
 2n.- SOL·LICITAR a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona que dugui a terme les actuacions materials per a l’execució de l’anterior 
acord, previstes a la legislació i especialment pel que fa a la seva publicitat. La qual 
cosa implica que l’anunci d’aprovació de la modificació estatutària del Consorci del 
Parc de Collserola que publiqui la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona sigui de caràcter col·lectiu i substitueixi el que ha de publicar 
separadament aquest ajuntament. 
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 3r.- NOTIFICAR aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i al Consorci del Parc de Collserola. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ: Portem a aprovació aquesta modificació dels estatuts del Consorci 
del Parc de Collserola que té per objecte l’adaptació del text dels estatuts per a la 
incorporació de la Generalitat de Catalunya al Consorci d’acord amb el conveni 
interadministratiu que es va signar en data 16 de març de 2009 i que es troba adjunt a 
l’expedient.  
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Només 
celebrar que la incorporació de la Generalitat és una bona notícia perquè ens 
permetrà afrontar amb més recursos temes tals com la ventada o la nevada i fets que 
han perjudicat seriosament el nostre municipi i d’altres. També és el moment de fer 
un reconeixement a tota la feina que han fet els municipis i la Diputació de Barcelona 
durant tot aquest temps de manteniment del Consorci del Parc Natural de Collserola, 
perquè això que tenim avui no hagués estat possible sense l’esforç municipal, i és bo 
de dir-ho en aquesta Sala. I en segon lloc “aprovechando que el Pisuerga pasa por 
Valladolid” volia també dir que el nostre Grup continuarà representant la veu dels avis 
de la ciutat perquè el Sr. Àlvar Roda ha estat avi per segona vegada i d’aquesta 
manera distenem una mica el Ple. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, moltes gràcies, i Sr. Roda bé felicitats en 
nom de tots els Regidors i Regidores que estic segur que en aquest cas sí, 
subscriuran les meves paraules. El Sr. Pau Alonso en nom de la Presidenta de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix demana la paraula. Si li poden 
acostar el micro, si us plau. 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. PAU ALONSO, EN REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 
MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOEIX, EN ELS TERMES DE L’ART. 
44.2.ll) DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. 
 
 . SR. PAU ALONSO, EN NOM DE L’ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITADA DE VALLDOREIX: Jo volia intervenir en aquest punt per 
comunicar-los-hi que nosaltres presentarem al·legacions en aquesta proposta de 
modificació i m’explicaré: en primer lloc el que volia dir és que ens congratulem de 
l’entrada d’una banda de la Generalitat en el Consorci del Parc de Collserola, no pot 
ser d’una altra manera perquè això significa en primer lloc una injecció financera 
important pel Parc i en segon lloc jo diria que sumant-me al que ha dit el Sr. Gausa, 
apart de l’estructura que hi ha actualment una gran aportació des del punt de vista 
tècnic o tècnic-polític s’ha de reconèixer aquest nivell, o a mi m’agradaria fer esment 
de la gran tasca que ha portat a terme el Departament de Medi Natural de la 
Generalitat en el sentit tant d’augmentar la preservació de quilòmetres quadrats de 
Parc, com és el cas del Parc de Collserola, augmentar la protecció dels que ja en 
tenien en algun grau. Per tant, ens congratulem repeteixo d’aquesta entrada, també 
de la publicació del Decret perquè pensem que alguna mena més de petit 
reconeixement té respecte a les nostres peculiaritats com són els ens locals, 
concretament, i per aquí, per aquesta via és per la que nosaltres, per aquest motiu, és 
pel que presentarem al·legacions. En reiterades ocasions tant els membres del 
Consell, el propi Rector del Consell del Consorci, com la Diputació hem presentat la 
petició de ser membres de ple dret de l’assemblea i no membres del Consell 
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Consultiu com fins ara ho som. Sempre se’ns ha dit que el moment adequat seria 
justament quan la Generalitat s’incorporés perquè això necessitaria de la modificació 
dels estatuts i que aquest seria un moment adequat per poder-ho aconseguir. També 
és cert que sempre se’ns ha dit que el principal que necessitaríem és el suport de 
l’Ajuntament mare, per dir-ho d’alguna manera, és a dir, l’Ajuntament de Sant Cugat 
el qual pertany també el  territori, la pròpia Administració de l’EMD de Valldoreix. Per 
això nosaltres aprofitarem aquest moment i m’agradaria afegir que aquesta proposta 
que nosaltres la fem des de fa temps no és una proposta, alguna vegada hem tingut 
alguna conversa amb la Sra. Subirà al respecte i no és un qüestionament en absolut 
de la representació que tenim actualment a través de l’Ajuntament de Sant Cugat. 
Simplement és una constatació d’una realitat, d’una realitat objectiva, Valldoreix és 
part del territori de Sant Cugat però té un territori propi amb una Administració pròpia i 
que té algunes atribucions per delegació, com és disciplina urbanística, com és 
manteniment de camins, etc. i té una realitat geogràfica i dues terceres parts del seu 
territori són terrenys forestals dels quals la gran part ara formen part del Parc 
Collserola. Per tant, el que ara estem demanant és una adequació de la 
representativitat a la realitat del territori i de l’Administració del propi Valldoreix. 
Pensem que això no és dividir, sinó que tot el contrari és sumar i per tant, bé, doncs 
comunicar-los com ja he dit que presentarem aquestes al·legacions i sol·licitar per 
part de vostès doncs que donin suport amb el màxim entusiasme perquè el 
necessitem. Justament perquè aquestes al·legacions siguin ateses. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sr. Alonso. Tindrem en compte les 
seves al·legacions i el que ens ha expressat en aquest moment. Si no haguessin més 
paraules també voldria fer un comentari sobre aquest punt perquè em sembla 
d’especial rellevància. Vull dir, per a nosaltres que com ha quedat de manifest en el 
punt anterior hi hem dedicat un gran esforç a protegir una part de Collserola com és el 
sector de Torre Negra o perquè som el municipi que té més territori dins del nou Parc 
Natural, més d’un 20% de l’espai és dins del terme municipal de Sant Cugat del 
Vallès doncs la incorporació de la Generalitat al Consorci no és un fet de tràmit sinó 
que és un fet que considerem molt important. Estic també d’acord amb el que ha dit el 
Sr. Gausa que hi ha hagut un esforç molt significatiu i continuat per part del Consorci, 
per part del món local, Diputació de Barcelona i ajuntaments d’intentar endreçar 
aquest espai amb uns recursos doncs molt limitats, com tots els recursos que estan a 
disposició per a les institucions locals, el fet de l’entrada del Govern de la Generalitat, 
apart de que simbòlicament doncs és un fet important, vol dir que el Govern de la 
Generalitat es responsabilitza també d’aquesta joia, una de les nostres joies com és 
Collserola, doncs ben segur que servirà també per a poder mantenir en millors 
condicions tot el conjunt del Parc. Per tant, n’estem molt satisfets i òbviament estem 
no satisfets sinó que estem exultants per la declaració de Collserola com a Parc 
Natural. És una declaració que ha estat molt ben vinguda, Sr. Calderon, no tinc cap 
mena de dubte que s’ha produït en el moment que s’havia de produir i no hi veig cap 
mena d’interès electoral amb la declaració. Vaig felicitar personalment al Conseller 
Baltasar en el moment que em va trucar per comunicar-me que s’havia aprovat la 
declaració i vaig expressar el que ja saben vostès, ja era hora i hi hem insistit molt 
des de Sant Cugat, però també que era conscient de lo difícil que ha estat això, 
perquè protegir el territori no és una cosa de “pim pam pum” sinó que els interessos 
amb els quals has de treballar doncs són interessos sovint contradictoris que 
t’obliguen a fer les coses molt i molt ben fetes. Benvinguda sigui la declaració, 
benvinguda sigui la integració de la Generalitat en el Consorci i confiem doncs que tot 
plegat sigui el preludi d’un futur en el qual no haguem de patir més per aquesta Serra.  
 

TORN DE VOTACIÓ 



                   

 
    

SESSIÓ  PLE  EXTRAORDINARI D’URGÈNCIA  2.11.10                    pàg. 24 
 

 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 
membres electius presents). 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 10,26 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


	1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria.
	2.- Proposta d'aprovació d'expedient d'insaculació informàtica per a designació de membres de meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 28 de novembre de 2010.
	3.- 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.
	4.- Posicionament declaratiu dels diversos grups municipals sobre la infraestructura de la Ronda Sud.
	5.- Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità al sector de la Torre Negra.
	6.- Proposta d'aprovació de modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de Collserola.

