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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. SUBIRA 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 vint 
hores i tres minuts del dia vint de 
desembre de dos mil deu, es 
reuneix en sessió ordinària el Ple 
municipal sota la Presidència 
acctal. de la segona tinent 
d’alcalde Sra. Conesa en absència 
de l’alcaldia i del primer tinent 
d’alcalde que tenen previst 
d’incorporar-se durant el curs de la 
sessió degut a la seva obligació 
institucional com a diputats del 
Parlament de Catalunya de 
presència en la sessió 
d’investidura del nou president de 
la Generalitat, 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: 

 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA acctal.: Voldria excusar l’assistència en l’inici 
d’aquesta sessió de l’Alcalde i del Tinent d’Alcalde de Presidència, que s’incorporaran 
tan aviat com els hi permetin les seves obligacions com a representants al Parlament 
de Catalunya, on estan assistint com vostès saben al debat d’investidura del 
President de la Generalitat de Catalunya. 
 
DESPATX D’OFICI 
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 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANY ACTA PLE DE DATA 15 DE 
NOVEMBRE DE 2010. 
 

- APROVAR per assentiment dels 22 membres electius presents l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 15 de novembre de 2010. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA acctal.: Passem tot seguit als següents punts de 
l’ordre del dia, concretament a les mocions dels grups municipals. S’ha presentat una 
moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya contra l’augment del 
rebut de la llum, aquesta moció s’ha avaluat i s’ha vist favorable per part de tots els 
grups municipals, per tant esdevindrà institucional, i la llegirà el Sr. Raül Grangé. 
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA L’AUGMENT DEL REBUT DE 
LA LLUM. 
 
 En relació amb el mercat de l’electricitat i les tarifes elèctriques i a l’empara del 
què estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
y el Real Decreto 2568/1986, de 29 de novembre, per la qual s’aprova el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
segons el seu article 97.3).  
 
 EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
 Que des de fa un temps veiem com el rebut de l’electricitat està pujant de 
forma preocupant i això suposa una càrrega inassumible per a moltes famílies de la 
nostra ciutat, tenint en compte que l’energia elèctrica és un servei bàsic en el conjunt 
de l’economia, especialment pels consumidors i les consumidores d’ús domèstics. 
Aquestes persones, castigades per la crisi en general i pels dèficits arrossegats, 
difícilment podran assumir augments successius en el seu cost i menys si segueix 
creixent als nivells desproporcionats  que s’estan anunciant. A més s’està veient que 
la reserva en exclusiva de la cobertura de la Tarifa d’Últim Recurs (TUR) suposa més 
que un benefici i una garantia per les persones consumidores, una ocasió per la 
transgressió de les lleis de la competència. Pensem que els costos unitaris del Kw/h 
no es poden carregar als petits consumidors, que són majoritaris, i afavorir als 
consumidors compulsius, siguin de la TUR o de les Tarifes Lliures. 
 
 Que les pujades generades sobrepassen un increment mitjà en les factures 
molt per sobre de l’IPC, que es pren com a referència per l’augment de salaris, per la 
qual cosa caldria la contenció de les tarifes socials i d’Últim Recurs, al voltant dels 
esmentats índex de l’IPC. També l’estudi i aplicació d’alguna fórmula de progressivitat 
tant a les tarifes com a l’IVA, a més de la concreció i divulgació de les bones 
pràctiques al sector, així com la protecció de les persones consumidores que 
pateixen les conseqüències finals. 
 
 Que des de diferents àmbits es pressioni al Govern, a través del seu Ministeri 
d’Indústria, per tal que les tarifes es vagin incrementant, tant per la subhasta de 
l’energia per a subministrament a tarifa, en el mercat dels Contractes d’Energia pel 
Subministrament d’Últim Recurs, com per la pressió exercida, en ocasions, per la 
Comissió Nacional d’Energia i, especialment, per les grans empreses. Una realitat 
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que suposa un real atac a l’economia dels més dèbils, que en els moments actuals de 
crisi econòmica, suposa una part molt important de la població. 
 
 Per aquest motiu, els ajuntaments, que són les administracions més properes a 
la ciutadania, han de ser sensibles amb les demandes del veïnat. Per això es proposa 
per a la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès la present 
moció que haurà de contenir els següents:  
 
 ACORDS: 
 
 PRIMER.- Sol·licitar al Ministeri d’Indústria que instauri un model elèctric amb 
un control dels objectius mediambientals d’estalvi energètic i d’estimulació de les 
energies alternatives i d’un consum responsable. Així mateix, d’equilibri de les tarifes 
amb l’aplicació de criteris de progressivitat i  control en la pujada de les tarifes socials 
i d’Últim Recurs, amb la finalitat d’aconseguir un model transparent i consensuat amb 
la ciutadania. 
 
 SEGON.- Instar al Govern, a través de la Secretaria d’Estat de l’Energia del 
Ministeri d’Indústria, per tal que s’obrin vies de treball i consens amb les associacions 
veïnals, amb l’objectiu de dialogar sobre les conseqüències de la situació actual 
especificada en l’exposició de motius de la present moció. 
 
 TERCER.- Notificar personalment el present acord a la Federació 
d’Associacions de Veïns de Sant Cugat, a la Confederació d’Associacions Veïnals de 
Catalunya, així com a la Secretaria d’Estat de l’Energia. 
 
 QUART.- Informar a la ciutadania mitjançant els canals municipals habituals 
entorn dels acords de la present moció. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, dóna lectura a 
l’anterior Declaració Institucional. 
 
 (En aquests moments, essent les 8,06 hores, s’incorpora a la sessió la 
regidora Sra. Susanna Pellicer). 
 
ALCALDIA 
 
Relacions Institucionals i Seguretat Ciutadana 
 
 3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I 
PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE 
SANT CUGAT DEL VALLÈS PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA 
XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT 
DE CATALUNYA. 
 
 La Xarxa Rescat és la xarxa de radiotelecomunicacions d'emergència i 
seguretat, propietat de la Generalitat, que aplega els cossos de seguretat i els gestors 
d'infraestructures de Catalunya: Mossos d'Esquadra, Policies locals, Bombers de la 
Generalitat, Bombers de Barcelona, Protecció Civil, Servei d'Emergències Mèdiques, 
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Agents Rurals, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Agència 
Catalana de l'Aigua, Servei Català de Trànsit i delegació del Ministeri de Foment, 
entre d'altres. 
 
 El propòsit de la Xarxa Rescat és el de servir a tots i cadascun dels col·lectius 
implicats en la seguretat i les emergències amb la finalitat de millorar el rendiment, 
l’eficàcia i l’operativa de tots els recursos del país que treballen en aquest àmbit. 
 
 Gestionada per l'Oficina de coordinació de la Xarxa Rescat, funciona amb 
tecnologia Tetra (Terrestrial Trunked Radio), un estàndard definit por l’Institut 
Europeu d'Estàndards de Telecomunicació per satisfer les necessitats 
d'organitzacions de seguretat pública, entre d'altres. La xarxa cobreix el 95% del 
territori de Catalunya (inclosos túnels viaris i ferroviaris) i el 99% de la població, amb 
un total de 204 estacions base (TBS) desplegades arreu amb l'objectiu de cobrir els 
requeriments de seguretat i capacitat de resposta en situacions d'emergència, tant en 
zones urbanes com en rurals. El sistema GPS que incorpora la xarxa permet tenir 
localitzats tots els vehicles equipats amb una emissora i la majoria de terminals 
proveïts de receptor GPS integrat. Els més de 20.000 terminals en servei també 
poden intercomunicar-se amb la telefonia mòbil convencional, de forma que poden 
rebre i fer trucades de telèfons convencionals, però la xarxa disposa de més 
cobertura i garantia de servei. 
(Informació obtinguda del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació de la Generalitat de Catalunya amb data 20/09/2010). 
 
 Fets: 
 
 1. Actualment, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès només disposa de 
comunicacions analògiques pròpies per radiofreqüència per tal de gestionar els propis 
recursos i per mitjà de la telefonia mòbil, que no depèn de cap gestor d’emergències 
amb la limitació i problemes que això suposa. 
 
 2. Les comunicacions són un dels pilars fonamentals a l’hora de gestionar els 
diferents recursos municipals i aquestes comunicacions poden millorar notablement  
la coordinació dels diferents cossos municipals d’emergència entenent aquests en 
conjunt com a “Servei Municipal de Protecció Civil”. 
 
 3. La millora de la coordinació en tasques preventives i/o en situacions de risc o 
d’emergència pot reduir el nivell de risc o l’abast de l’emergència millorant el temps de 
resposta i en conseqüència minimitzar les possibles afectacions tant a la població, els 
bens i el Medi Ambient. 
 
 4. La Generalitat de Catalunya gestiona aquest sistema de comunicacions 
digital “Xarxa RESCAT” mitjançant el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació en el que estan integrats els principals cossos d’emergència de 
Catalunya “Mossos d'Esquadra, policies locals, Bombers de la Generalitat, Bombers 
de Barcelona, Protecció Civil, Servei d'Emergències Mèdiques, Agents Rurals, 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Agència Catalana de l'Aigua, 
Servei Català de Trànsit i delegació del Ministeri de Foment, entre d'altres...” 
 
 5. La Xarxa RESCAT utilitza tecnologia digital amb els avantatges que això pot 
suposar, per exemple: localització GPS, trucades selectives, grups tancats, en cas 
necessari i depenent de les circumstàncies es poden crear grups temporals per tal de 
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coordinar amb la resta de cossos no municipals actuants (Mossos d’Esquadra, 
Bombers, Agents Rurals, etc...). 
 
 6. La cobertura no és només municipal sinó que és a tot el territori català. 
 
 7. Considerem necessari que el Servei Municipal de Protecció Civil s’integri a la 
xarxa de radiotelecomunicacions d'emergència i seguretat “Xarxa Rescat” de la 
Generalitat de Catalunya per tal de millorar la coordinació en tasques preventives i/o 
en situacions de risc o d’emergència per tal de reduir el nivell de risc o l’abast de 
l’emergència millorant el temps de resposta i en conseqüència minimitzar les 
possibles afectacions tant a la població, els bens i el Medi Ambient. 
 
 8. Recordem que els responsables de la Gestió de la Xarxa RESCAT han 
arribat al compromís de millorar i ampliar, en breu, la cobertura al nostre municipi i la 
seva àrea d’influència. Aconsello que inicialment entrem en aquesta xarxa amb un 
nombre simbòlic d’equips per tal de poder seguint verificant la cobertura al municipi i 
en cas d’una emergència poder realitzar una bona coordinació amb la resta de 
comandaments dels cossos d’emergència no municipals, un cop tinguem garantida 
una cobertura adient llavors adquirir la resta d’equips per tal de dotar a totes les 
unitats, personals i vehicles del “Servei Municipal de Protecció Civil”. 
 
 La incorporació del Servei Municipal de Protecció Civil, entenen el “Servei 
Municipal de Protecció Civil” com tots els cossos municipals d’emergències (policia 
local, protecció civil, ADF, etc...), a la Xarxa RESCAT suposa la signatura d’un 
conveni amb la Generalitat de Catalunya i la corresponent aprovació de despesa 
econòmica, raó per la qual amb la present proposta s’aporta la documentació 
corresponent per la seva aprovació. 
  
 En base a tot l’anterior, es sotmet al Ple Municipal, la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- APROVAR la signatura del conveni de col·laboració entre el departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa 
Rescat de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya. 
 
 2n.- FACULTAR a l’Alcaldia per a la signatura de l’esmentat conveni en nom i 
representació municipal, així com per a qualsevol altre atorgament documental 
complementari que pugui esdevenir necessari en ordre a la formalització i execució 
del conveni. 
 
 3r.- ACORDAR  l’adquisició dels equips/terminals i la corresponent despesa 
econòmica, que s’efectuarà una vegada realitzats els pertinents tràmits 
administratius, i la incorporació de la despesa  al pressupost de proper any 2011. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR DELEGAT DE RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT 
CIUTADANA, SR. MARTORELL: Aquest conveni és la proposta de conveni de la 
connexió de la Policia Local i la Protecció Civil de Sant Cugat a la nova xarxa de 
comunicacions, la Xarxa Rescat, una xarxa de comunicació digital, per tant que dóna 
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molta més qualitat de servei i en la que en un moment de crisi a nivell tant local com 
nacional, tots els operadors de seguretat podran intercomunicar-se a través d’un únic 
sistema de comunicació aprofundint en la resposta de seguretat. El que avui 
proposaríem seria aprovar que l’Ajuntament pogués signar aquest conveni, per tant 
procedir posteriorment i paulatinament a la introducció de la Xarxa Rescat en la 
Policia Local de Sant Cugat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 
membres electius presents). 
 
 4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DEL 
PROGRAMARI DE GESTIÓ I SUPORT ALS PROCESSOS DE LES POLICIES 
LOCALS DENOMINAT SIPCAT ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR, 
RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ I L’AJUNTAMENT DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS. 
 
 L’aplicatiu SIPCAT, bàsicament és un programa de gestió policial creat pel 
departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, el qual estableix la possibilitat 
que els cossos de policia local puguin participar en un sistema unificat d’informacions 
policials, puguin utilitzar el programari informàtic d’aplicació a la policia de la 
Generalitat i treballar en xarxes integrades d’informació policial. 
 
 És un instrument de gestió dels serveis propis que permet gestionar d’una 
banda les informacions policials de l’activitat quotidiana per les pròpies policies i, 
d’altra banda, les estadístiques de la seguretat que es generin. 
 
 És un projecte dirigit a dotar a les policies locals d’un sistema d’informació i 
gestió homogeni, que doni suport als processos policials, que optimitzi la utilització 
dels seus recursos i faciliti la coordinació i l’intercanvi d’informació amb altres cossos i 
entitats administratives, connexió al sistema de comunicació de la xarxa 
d’emergències RESCAT, gestionar la planificació de la seguretat local i proporcionar 
a la policia d’un sistema d’informació policial que permeti orientar les polítiques de 
seguretat, i que garanteixi un territori segur i una ciutadania protegida, optimitzant 
recursos mitjançant l’ús de noves tecnologies. 
 
 En definitiva, el programari de gestió SIPCAT de suport a la gestió policial 
incrementa els nivells d’operativitat i eficàcia i incorpora eines d’anàlisi i planificació. 
 
 Aquest aplicatiu implica l’adhesió a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions 
d’emergències i seguretat de Catalunya. Igualment permet la fusió i/o integració del 
aplicatiu Qpol. 
 
 En base a tot l’anterior, es sotmet al Ple Municipal el següent: 
 
 - APROVAR la signatura del conveni de cessió d’ús del programari de gestió i 
suport als processos de les policies locals denominat SIPCAT entre el departament  
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
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 . REGIDOR DELEGAT DE RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT 
CIUTADANA, SR. MARTORELL: Continuem amb el que ja està fent la Policia Local 
en aquests moments que és connectar-se als sistemes d’informació policial però amb 
un nou programari que facilita de nou el departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació en el qual dóna més profunditat de servei a les Policies 
Locals i per tant també conforma el sistema de seguretat a nivell informàtic de la 
Policia de Catalunya. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 23 membres electius 
presents). 
 
TERRITORI 
 
 5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE TRANSCRIPCIÓ I MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLANEJAMENT VIGENT A ESCALA 1/1000 A L’ÀMBIT DEL PLA 
DEL VINYET. (Exp. núm. 83006/10). 
 
 1r.- DECLARAR PROMUSA (S.P.M. Promocions Municipals de Sant Cugat del 
Vallès S.A.) com a administració actuant, d’acord amb el que determina l’art. 23.3) del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme en relació als art. 12 i 13 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el seu Reglament, tenint en compte que constitueix una entitat urbanística 
especial col·laboradora en la gestió urbanística, en tractar-se d’una companyia 
mercantil de capital íntegrament municipal. 
 
 2n.- ENCOMANAR a la societat privada municipal PROMUSA, d’acord amb el 
que determina l’art. 15 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 155  del Decret 
1/2010 de 3 d’agost,  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme perquè 
pugui formular el projecte de Transcripció i modificació puntual del planejament vigent 
a escala 1/1000 a l’àmbit del Pla del Vinyet tenint en compte que aquesta encomanda 
de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan competent de l’ens local 
dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídico-administratiu que donin suport a 
l’activitat material i tècnica objecte de l’encomanda o en els quals s’integri la dita 
activitat.  
 
 3r.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst en l'article 47.2.ll) de la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  reguladora  
de  les bases de règim local, i art.  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, el projecte de 
“Transcripció i modificació puntual del planejament vigent a escala 1/1000 a l’àmbit 
del Pla del Vinyet”, d’iniciativa pública municipal, i DECLARAR que aquest projecte 
no està sotmès al tràmit d’avaluació ambiental, d’acord amb la Llei 6/2009, del 28 
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, en base el propi contingut i 
naturalesa jurídica de la documentació que s’aprova. 
 
 4t.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini D’UN MES, a partir 
del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la 
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Província, en un diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes municipal i 
mitjans telemàtics de la forma legalment prevista. 
 
 5è.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent, que 
s’haurà d’evacuar en el termini reglamentari, d’acord amb allò que preveu l’art. 85.5) 
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
 6è.- ACORDAR 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 perímetres de regulació A1 i B3 de Zona C delimitats en el Pla de 
Millora Urbana de l’Av. Pla del Vinyet, per termini d’UN ANY, d’acord amb el que 
determina l’art. 73.2) del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 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, així com d’aquelles llicències fonamentades en el règim vigent que siguin 
compatibles amb les determinacions del nou planejament aprovat, d’acord amb el que 
determina l’art. 102.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
 7è.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament 
sempre que superats els terminis assenyalats en el punt quart anterior no s’hagi 
presentat cap al·legació ni reclamació davant el projecte de “Transcripció i modificació 
puntual del planejament vigent a escala 1/1000 a l’àmbit del Pla del Vinyet” 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. 
 
 8è.- NOTIFICAR el present acord a Promusa i a la Província Tarraconense de 
la Companyia de Jesús, als efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Portem a aprovació 
un document de planejament que bàsicament el que pretén és ubicar 48 habitatges 
de protecció oficial a la zona de Pla del Vinyet que com recordaran responen a una 
modificació de planejament que va tenir lloc motivada per un acord amb la 
Companyia de Jesús. Per poder ubicar de forma adequada el sostre d’habitatge de 
protecció oficial i per poder encaixar el projecte arquitectònic que s’adequa amb 
l’entorn, és a dir amb un edifici de planta baixa més tres, o planta baixa més quatre, 
que és el que trobaríem a l’entorn de la zona de la Masia Torre Blanca, doncs hem de 
fer aquesta tramitació de modificació i per tant ajustar els gàlibs de l’edificació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 
membres electius presents). 
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 6.- DACIÓ DE COMPTE DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I APROVACIÓ 
DEL PLA DIRECTOR D’EQUIPAMENTS LOCALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
(Exp. UC00/08/09). 
 
 Atès que el Pla Director d’Equipaments Locals públics de Sant Cugat del Vallès 
2008-2018 es va aprovar pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 21 de 
desembre de 2009. 
 
 Atès que l’esmentat expedient es va sotmetre a informació pública als efectes 
de garantir els principis de publicitat i participació ciutadana mitjançant edictes inserits 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí Oficial de la Província, diari 
Avui, premsa local i mitjans telemàtics. 
 
 Atès que en el termini d’informació pública al que s’ha sotmès l’expedient s’han 
formulat al·legacions per part del PSC-CpC i d’ICV-EUiA, així com per part de la 
Societat Josel, S.L. 
 
 Atès que aquest Pla Director d’equipaments neix amb la voluntat de definir i 
preveure els equipaments i dotacions públiques que necessita la ciutat, amb una 
previsió temporal que en l’estudi de diagnosi es fixa fins l’any 2018, identifica el seu 
emplaçament i fa la reserva de sòl necessària, així com determina la seva revisió 
bianual, concebent-me com un document que integra un catàleg d’afecció del domini 
públic local, i per tant com un document administratiu d’especial contingut pel seu 
caràcter estratègic i indicatiu d’aquella afecció. 
 
 En base als anteriors antecedents, es proposa al Ple de la Corporació, 
l’adopció dels següents acords: 
 
 1r.- DONAR COMPTE de la participació ciutadana i informació pública, que 
s’ha produït en el termini d’al·legacions, mitjançant escrits presentats que es 
contrauen a: 
 
1.1.- ESCRIT  DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC-CpC I d’ICV- EUiA.  
 
Incideix aquest escrit en diverses consideracions estructurades en els següents 
àmbits d’equipaments i dotacions: 
 
1.1.1.- Equipaments Socials: 
 
 La segona i tercera residència pública de gent gran. 

 
La segona residència de GG es situarà a l’avinguda de la Clota cantonada a 
l’avinguda de Can Bellet. El planejament que la possibilita està aprovat 
provisionalment pel Ple municipal, estant pendent d’aprovació definitiva per part de la 
Generalitat de Catalunya, de qui serà competència també la seva construcció. Pel 
que fa a la tercera, es revisarà la seva necessitat en funció de la demanda creixent de 
places concertades de les residències de promoció privada.   
 
 Reservar un espai per a ubicar un Casal de la Dona. 

 
 En el Centre Cívic de cada districte proposem que s'hi condensin una sèrie de 

serveis per als diferents segments d'edat: casal d'avis, casal d'infants i joves. 
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La política a seguir serà la d’aprofitament dels recursos existents i dotar de màxima 
versatilitat als equipaments que ja estan en marxa i poden acollir multiplicitat de 
serveis i prestacions, evitant la dispersió i fragmentació. 
 
 Habitatges protegits per a gent gran. Caldria en aquest sentit planificar l'oferta de 

pisos tutelats i amb serveis comunitaris ubicats de forma propera a les centralitats 
dels barris o districtes fins arribar al 2018 amb un percentatge que acordem en el 
Pla Local d'Habitatge. 

 
No és competència d’aquest Pla d’equipaments. 
 
 Proposem que l'equipament de "Villa Felisa" es converteixi en un casal per la gent 

gran del centre-estació. 
 
L’assignació a Villa Felisa resta pendent del moviment que generarà la construcció de 
la nova seu de la Policia Local i la decisió definitiva sobre la nova Biblioteca Central 
Urbana. Serà objecte de la propera revisió del Pla. 
 
 Creació de pisos per a situacions d'emergència. Proposem que treballi en 

coordinació amb el centre d'atenció per a dones víctimes de la violència de gènere. 
 
No és competència d’aquest Pla d’equipaments. No obstant, ja hi ha pisos a l’abast  
per donar resposta a aquestes situacions. 
 
 En l'àmbit dels serveis socials detectem una sèrie de buits en les polítiques 

públiques a les quals s'hauria de respondre en la previsió de nous equipaments: 
 

a. Programes de suport a les famílies monoparentals. 
b. Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i 

per als seus fills i filles. 
c. Programes i accions d'acollida i d'integració de persones estrangeres 

immigrades. 
d. Llar residència per a persones amb discapacitat. 
e. Servei d'atenció precoç. 
f. Equips d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència - EAIA. 
g. Programes d'atenció social a persones afectades pel virus VIH SIDA. 
h. Programes d'atenció social a persones amb drogodependències. 

 
No és competència d’aquest Pla d’equipaments. 
 
1.1.2. Equipaments Sanitaris 
 
 La posada en funcionament del III CAP i la planificació del IV CAP esdevé una 

necessitat en l'horitzó d'una ciutat de més de 100.000 habitants. 
 
El 3r CAP està en una fase avançada de les obres, i la opció del 4t CAP es planteja 
també com ampliació del 1r CAP (La Mina). 
 
 Seguiment i pressió política per a fer realitat abans del 2011 l'Hospital de referència 

que ha de donar servei a les poblacions de Sant Cugat del Vallès - Rubí – 
Castellbisbal. 
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No és competència d’aquest Pla d’equipaments.  S’accepta com a suggeriment. 
 
 Un consultori per cada barri, dependent dels CAP corresponents. 

 
Caldria veure si es pot situar dins una estratègia més global, tenint en compte la 
conjuntura econòmica actual. 
 
 Un Centre de dia per al tractament de la salut mental ampliant "oferta del I CAP de 

Sant Cugat”. 
 
S’incorpora, en el sentit de integrar-ho en la gestió dels programes dels edificis 
existents o els previstos.  
 
1.1.3. Equipaments docents 
 
 Elaborar un pla específic de l'oferta pública d'escoles bressol a Sant Cugat per 

determinar l'oferta mínima pública l'any 2018. 
 
No és competència d’aquest Pla d’equipaments. No obstant, es pren com a 
suggeriment. 
 
 Nova escola bressol a les Planes. 

 
Forma part del Pla de barris de les Planes, estant l’obra pendent d’adjudicació. 
 
 Prioritzar entre les actuacions educatives per la seva urgència la construcció del 5è 

lES i el 13è CEIP. Situar al 2018 la distribució de CEIP i lES a la ciutat de forma 
que es compleixi una ràtio de 60% pública-40% privada. 

 
No és competència d’aquest Pla d’equipaments. S’estableixen usos i les reserves 
corresponents. 
 
 Crear els serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants 

adolescents (escoles taller, PGS, escola taller d'oficis municipal ...). 
 
 Ampliar l'oferta en els equipaments públics per a la transició escola-treball. 

 
S’han d’integrar en els equipaments existents i previstos. 
 
 Creació d'una escola d'educació especial. 

 
Prevista  al costat de l’escola del Turó de Can Mates. 
 
 Aposta per una zona educativa pilot 0-18 a Can Canyameres. 

 
No és competència d’aquest Pla d’equipaments. 
 
 Increment als Centres d'Educació Infantil i Primària de l'espai dedicat a les aules 

Unitats de Suport a l'Educació Especial (USEE). 
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No és competència d’aquest Pla d’equipaments. Caldrà demanar-ho a la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 Millora i ampliació, si s'escau, de l'espai dedicat a les biblioteques escolars amb 

l'objectiu que puguin ser espais oberts més enllà de l'horari escolar. 
 
No és competència d’aquest Pla d’equipaments. Caldrà demanar-ho a la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 Millorar les instal·lacions de l'Escola d'adults i de l'Escola Oficial d'Idiomes. 

 
No és competència d’aquest Pla d’equipaments. Caldrà demanar-ho a la Generalitat 
de  Catalunya. 
 
1.1.4. Equipaments esportius 
 
 Instal·lacions esportives (piscines, pistes polivalents cobertes) per barris. 

  
 Creació d'àrees d'esport i de lleure de petit format per cada barri en espais públics. 

 
Està previst l’arranjament de les pistes esportives de les Planes i la zona esportiva de 
Mira-sol , i el cobriment i adequació de la pista de Sant Francesc i la pista de Skate al 
parc de la Pollancreda. 
 
 Centre de Natura que hauria de ser un espai privilegiat en la pràctica d'esports de 

muntanya. 
 
No es considera com a necessitat en una conjuntura de crisi. 
 
 Construcció de carrils bici i aparcaments de bicicletes a la ciutat amb mesures que 

afavoreixin la seguretat davant dels robatoris. 
 
Formaria part del Pla de Mobilitat Municipal.   
 
 Instaurar un servei de lloguer de bicicletes i, per tant, de totes les infraestructures. 

 
No és competència d’aquest Pla d’equipaments. 
 
1.1.5. Equipaments culturals 
 
 És imprescindible que la nova Biblioteca central compti amb un horitzó de 

construcció de màxim 4 anys -el 2014 hauria d'estar en actiu-. 
 
La definició de la Biblioteca Central Urbana resta pendent de la valoració del recent 
informe de la Diputació de Barcelona al respecte. Es preveu la reserva de sòl. 
 
 Casa Mònaco: Crear un nou espai per a la difusió i impuls a la creació en arts 

visuals i la incorporació de l'espai dedicat al Taller Triangle. 
 
L’assignació a casa Mònaco, tot i que inicialment resta pendent del moviment que 
generarà la decisió definitiva sobre la nova Biblioteca Central Urbana. 
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 Situar el Centre de Cultura Tradicional i Popular a l'espai "sota campanes" en 
segona fase. 

 
S’ubica l’espai sotacampanes. 
 
 Conveni amb el Teatre de la Unió per a reformar-lo i millorar el seu ús. Estudiar la 

possibilitat de situar-hi un servei de promoció de les arts escèniques. 
 
No és competència d’aquest Pla d’equipaments. 
 
 Ampliar l'oferta d'accés públic a Internet. 

 
No és competència d’aquest Pla d’equipaments. 
 
 Una biblioteca o punt de lectura per a cada barri d'acord amb el Pla de la Diputació 

de Barcelona. 
 
Resta pendent de la decisió definitiva sobre la nova Biblioteca Central Urbana. 
 
 Preveure el desenvolupament de les conclusions del 11Pla Local de Joventut, un 

model de consens d'oci per a joves. 
 
No és competència d’aquest Pla d’equipaments. 
 
1.1.6. Promoció econòmica 
 
 Destinar un espai de la ciutat per encabir-hi els serveis de promoció econòmica i 

ocupació. 
 
Es planteja arribar a pactes al respecte amb Esade Creàpolis i el Trade Center Sant 
Cugat.  No es considera convenient crear dos sistemes paral.lels. 
 
1.1.7. Mobilitat 
 
 Elaborar un Pla, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, per incrementar 

el nombre d'aparcaments dissuasòris a l'entorn de les estacions de Ferrocarrils. 
 
Ja està construït i en funcionament l’aparcament de Volpelleres. 
 
 Aparcament de vehicles de mig i gran tonatge: camions i autocaravanes. 

 
No és competència d’aquest Pla d’equipaments. 
 
 Estació d'autobusos. Un espai que hauria de servir per a centralitzar les línies 

interurbanes i també per activitats extra escolars o lligades a l'oci. 
 
Ubicada a l’avinguda de Roquetes. 
 
 Millorar l'accessibilitat per a la gent gran o persones amb mobilitat reduïda en el 

centre del poble especialment entre la Rambla del Celler i el Monestir. 
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No és competència d’aquest Pla d’equipaments. Està en redacció l’ordenança 
municipal d’accessibilitat. 
 
 Aparcament soterrat a la zona coneguda com "Campito" a l'Avinguda de 

Cerdanyola compatible amb el lV CAP. 
 
Vinculat a la construcció del IV Cap.  
 
 Ubicació d'una mini-deixalleria a cada barri. 

 
Ubicació de dos nous punts verds a Volpelleres i Turó de Can Mates, a llarg termini. 
 
 Incrementar els serveis d'atenció ciutadana en els districtes de la ciutat. 

 
No és competència d’aquest Pla d’equipaments. 
 
1.1.8. Aprofitament equipaments públics existents 
 
 L'edifici antic de l'ajuntament: apostem per un espai de centralitat que actuï de 

dinamitzador del centre històric de la Plaça Barcelona. La proposta d'ubicar-hi els 
serveis socials ens sembla poc atrevida. Som de l'opinió que un servei com aquest 
pot ubicar-se en un espai més funcional de la ciutat, com s'hauria d'haver previst 
en el nou edifici de l'ajuntament. En tot cas l'edifici de la PI. Barcelona podria 
albergar espais cívics adreçats a les entitats del Centre-Estació o grups d'activitats 
de lleure o espais per a cerimònies civils i, fins i tot, serveis de mediació i justícia 
de proximitat. 

 
L’actual ubicació dels serveis del Registre Civil han solucionat els greus problemes de 
mobilitat que plantejaven les anteriors instal·lacions a la rambla de Can Mora. Es 
contempla també la possibilitat d’ubicació dels jutjats de primera instància de Sant 
Cugat. 
 
 Cal una aposta decidida per l'activació del Mercat Pere San. En el curt termini és 

imprescindible la millora de les seves instal·lacions internes i el seu lligam amb la 
propera operació urbanística que es promourà a Rius i Taulet (Griful). La proximitat 
d'un nou aparcament donaria resposta a les necessitats del Mercat Pere San. 

 
S’està treballant en la seva reforma. 
 
 És imprescindible també que la Policia municipal gaudeixi d'unes instal·lacions 

adequades i dignes. Per aquest motiu proposem que el projecte de la nova 
comissaria es desenvolupi en els propers 3 anys -projecte, licitació i construcció 
entre el 2010 i el 2012-. 

 
La seva ubicació és al carrer d’Alfons d’Aragó, junt a la comissaria del Mossos 
d’Esquadra, a mig termini. 
 
1.1.9. Valldoreix 
 
 En darrer lloc i no per això menys important: un 10 % de la població de la nostra 

ciutat queda fora de la proposta de l'equip de govern. No hi ha cap proposta 
d'equipament en l'àmbit de Valldoreix, fent d'aquesta forma deixadesa de la facultat 
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en el planejament de la ciutat i les seves necessitats. S'ha de fer de forma 
coordinada amb l'EMD. No cal oblidar que en aquest àmbit hi ha un dels 
equipaments més importants del futur de la ciutat, el de Can Monmany. 

 
El Pla no contempla l’afecció dels equipaments i dotacions situats dins del territori de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada  de Valldoreix. 
 
1.2.- ESCRIT D’AL·LEGACIONS DE JOSEL, SL 
 
1.2.1.- Antecedents:  
 
L’esmentat escrit, presentat per correu certificat, davant l’acord del Ple municipal de la 
Corporació que aprovà el Pla Director d’Equipaments Locals, s’ha d’inserir dins el 
tràmit de participació ciutadana previst en l’article 154 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en tant que la Corporació municipal de Sant Cugat del Vallès determinà la 
possibilitat de participar per part de particulars, persones físiques i jurídiques i 
administracions públiques en les previsions d’afecció com a domini públic local dels 
terrenys d’equipaments i dotacions existents i de nova creació, sense perjudici que el 
seu desenvolupament requereixi la corresponent instrucció prèvia d’aquells plans, 
projectes i obres públiques, que li atorguin la necessària instrumentació per tal de fer 
possible la seva implantació, i sense perjudici de l’eventual actuació urbanística que 
ha d’afectar al planejament i gestió urbanística complementària que sigui de 
menester, respectivament. 
 
En resulta d’especial rellevància determinar l’àmbit i naturalesa jurídica del Pla 
Director d’Equipaments Locals (PDEL), que s’insereix en l’àmbit de prestació de 
serveis públics, havent considerat els equipaments socials, els equipaments sanitaris, 
els equipaments docents, els equipaments esportius i els equipaments culturals. Així 
mateix, el Pla incorpora aquelles dotacions pròpies per la promoció econòmica i 
ocupació, dotacions derivades de la mobilitat i accessibilitat, així com la utilització i 
aprofitament dels edificis públics de titularitat municipal. 
 
El document elaborat i aprovat per l’Ajuntament no participa de la naturalesa jurídica 
dels plans directors urbanístics, considerant que no s’insereix en aquesta disciplina, 
sinó en la derivada de la prestació de serveis públics municipals actuals, i els 
previstos de nova creació per tal de donar satisfacció a les necessitats de la població, 
en els àmbits esmentats que afecten a serveis fonamentals per les persones físiques, 
la seva mobilitat, així com el seu desenvolupament econòmic i professional. El 
catàleg de fitxes que integra el Pla d’Equipaments conforma una relació que de 
conformitat amb les previsions de l’article 5 i concordants del Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals, aprovat per Decret Autonòmic 336/1998, de 17 d’octubre, ha de ser 
objecte de la corresponent anotació en els epígrafs corresponents de l’Inventari de 
Béns Immobles municipal. Qualsevol modificació d’aquestes afeccions requerirà el 
corresponent acord reservat al Ple de la Corporació, degudament justificat i motivat 
per la concurrència d’interès públic. Per això, les afeccions referides en el Pla 
d’Equipaments participen de la naturalesa jurídica de destinació indicativa, i per això 
no constitueixen una referència vinculant i permanent, en base a la diagnosi 
elaborada a l’efecte per encàrrec municipal, i sense perjudici que aquelles 
esdevinguin, en aplicació del principi de l’ius variandi, complementades, modificades 
i/o substituïdes, d’acord amb les variables sobre necessitats de serveis 
d’equipaments i dotacions en l’àmbit de Sant Cugat del Vallès, provinents de les 
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noves realitats sociològiques, econòmiques i estadístiques de la població sobre la 
qual es projecta, que requeriran la seva consideració. 
 
1.2.2.- Contingut de les al·legacions  
 
L’escrit d’al·legacions de Josel, SL formula diverses consideracions relatives al 
planejament urbanístic de la ciutat, posant de manifest l’existència de diverses figures 
de planejament derivat que han anat configurant el mapa de dotacions comunitàries 
de caràcter privat, que en el seu entendre comporten una desregulació de la ciutat, 
havent-se tramitat aquests plans especials d’assignació d’usos que la iniciativa 
privada ha promogut, i que afecta entre d’altres els situats a la Torre Negra, indicant 
envers els situats en aquest sector que el seu manteniment comporta la 
desnaturalització del parc natural. 
 
Així mateix, suggereix que la vocació urbanística de les determinacions del PDEL 
només pot ser assolida a través de la modificació del planejament urbanístic general, 
entenent que els seus continguts no poden resultar-ne títol legitimador del canvi de 
zonificació i ús urbanístic del sòl, tot indicant que aquests continguts podent 
comportar una revisió del model territorial de Pla General Metropolità. 
 
1.2.3.- Valoració 
 
El contingut de les al·legacions ha d’ésser emmarcat dins les consideracions 
formulades en el punt 1r. anterior, a partir del seu àmbit d’actuació material i 
naturalesa jurídica, i en conseqüència, els continguts de l’escrit de Josel, SL, han de 
ser observats en el desplegament necessari de la relació o catàleg d’afeccions, i en 
conseqüència, aplicar la normativa urbanística vigent quan resulti de menester per 
legitimar l’actuació urbanística definidora del règim jurídic del sòl, no podent-se 
compartir que les actuacions de dotacions i equipaments actuals i en marxa 
requereixen la modificació puntual del planejament superior, tenint en compte que 
aquestes tenen el seu títol legitimador a través dels instruments urbanístics que han 
estat aplicats pormenoritzadament per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a través 
de la pròpia gestió i/o amb col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i altres 
organismes. 
 
1.2.4.- Conclusions  
 
Es proposa mantenir les determinacions del Pla Director d’Equipaments Locals, com 
a catàleg d’afecció del domini públic local, i com a document administratiu que té un 
caràcter estratègic i indicatiu, a partir de l’estudi o diagnosi elaborat a l’efecte, que en 
el seu desenvolupament requerirà la instrumentació que resulti procedent conforme a 
dret, per tal d’oferir la correcta prestació de serveis públics d’equipaments i dotacions 
comunitàries, mitjançant planejament i gestió urbanístics, regulats per la Llei 
d’Urbanisme i normativa concordant aplicativa, i/o plans i obres públiques subjectes a 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Reglament d’Obres i Activitats i 
Serveis Públics, i altres que en resultin d’aplicació. 
 
 2n.- APROVAR el Pla Director d’Equipaments de Sant Cugat del Vallès que 
abarca un termini per tot l’any 2018, que incorpora les propostes derivades del tràmit 
de participació ciutadana al que s’ha sotmès l’expedient, al·legacions que  han estat 
estimades parcialment, i que conforma el document, que  participa de la naturalesa 
jurídica d’acte administratiu declaratiu que desenvolupa i vincula aquelles 
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determinacions necessàries envers la titularitat i destí dels equipaments i dotacions 
comunitàries de Sant Cugat del Vallès, com a catàleg d’afecció del domini públic local 
i com a document administratiu de caràcter estratègic i indicatiu, tot això sense 
perjudici de la seva necessària complementació i instrumentació a través dels 
corresponents plans urbanístics subjectes a la disciplina de la normativa urbanística 
i/o plans i obres públiques subjectes a la normativa de règim local. 
 
 3r.- DETERMINAR la revisió d’aquest Pla Director d’Equipaments amb una 
periodicitat bianual per tal d’adaptar-lo a la realitat i les necessitats de cada moment, 
en ordre a la satisfacció dels serveis públics que requereixin la conjuntura 
sociològica, econòmica i estadística, respectivament. 
 
 4t.- ESTABLIR la necessitat de procedir a una declaració justificativa expressa 
per part del Ple de la Corporació en els supòsits de procedir a una alteració de 
l’afecció del catàleg integrat en el Pla Director d’Equipaments Locals, sense perjudici 
que aquesta esdevingui implícita en els instruments o documents que es puguin 
tramitar de conformitat amb la normativa urbanística i/o de règim local, sempre que 
aquesta comporti necessariament l’obertura d’un tràmit de participació ciutadana o 
informació pública respectivament, amb un termini que no podrà ser inferior a un mes. 
 
 5è.- PUBLICAR edicte d’aprovació d’aquest Pla Director d’Equipaments 
mitjançant edictes a inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Butlletí 
Oficial de la Província, amb indicació de la pàgina web municipal on es podrà  
consultar íntegrament aquest Pla d’Equipaments. 
 
 6è.- PROCEDIR, d’acord amb el que determina l’art. 100 i concordants del 
vigent Reglament dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, a 
anotar en l’epígraf corresponent a l’Inventari de Béns Immobles, a l’adscripció dels 
equipaments a la reserva de sòl segons les determinacions d’aquest Pla 
d’Equipaments. 
 
 7è.- DONAR TRASLLAT del present acord als al·legants així com a l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: En primer lloc voldria 
agrair la participació de tots els grups polítics en aquest procés. Ha estat un procés 
llarg però ha estat un procés en el que tothom ha pogut participar, totes les 
orientacions polítiques han pogut manifestar les seves prioritats per la ciutat i és un 
document on no només hem participat els grups polítics sinó que també hi han 
participat els ciutadans i les entitats de Sant Cugat. En el dia d’avui com que és un 
document del que ja hem anat parlant en diverses ocasions, a mi m’agradaria donar 
una sèrie de dades perquè no es poden menystenir, crec, les dades del document 
que portem avui. Recordin que aquest document en el seu procés de participació 
ciutadana va comptar amb 800 enquestes de l’Observatori Sociològic que es va fer el 
maig del 2008, que preguntava a 800 ciutadans en relació a les seves prioritats pel 
que fa als equipaments de Sant Cugat. D’aquest resultat el 46% dels enquestats van 
dir que calia prioritzar els equipaments sanitaris; el 9,4 dels enquestats -amb una 
diferència impressionant- els equipaments culturals; el 8,6 dels enquestats deien que 
els equipaments educatius i formatius; el 7,4 els equipaments socials; i el 6,2 els 
equipaments relacionats amb l’habitatge; només un 3,3 dels enquestats van prioritzar 
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els equipaments esportius; és curiós però després veurem ja en la participació 
concreta del Pla d’equipaments que es tornen a reflectir aquestes dades. 
 
 Pel que fa a la participació concreta del Pla d’equipaments cal recordar que hi 
va haver-hi una participació directa de 430 persones que van respondre una 
enquesta, una butlleta concreta que es facilitava des de l’Ajuntament i també a través 
del programa Consensus a través d’internet. En aquest cas ja trobem unes respostes 
més equilibrades i el 57% de les persones que van respondre la butlleta prioritzaven 
els equipaments socials i sanitaris; un 37% els equipaments educatius; un 35% els 
equipaments culturals; un 25% els equipaments esportius i un 23% prioritzaven 
l’habitatge públic. Per tant veiem que es consolida com a demanda ciutadana els 
equipaments socials i sanitaris, els equipaments sanitaris, els equipaments socials i 
els equipaments educatius. També cal esmentar que als tallers de participació van 
participar-hi 50 persones i que la Comissió de seguiment va ser formada per 20 
persones que vam participar en 11 reunions. En aquest cas representants de tots els 
grups polítics aquí presents i també un representant del Consell Escolar municipal; un 
representant del Consell Municipal d’Esports; un representant del Consell de Sanitat i 
Polítiques Socials; un representant del Consell de Cultura, 4 representants de les 
associacions de veïns, i 5 representants dels tallers de participació. Pel que fa a les 
esmenes hem de dir que el grup d’Esquerra Republicana ens va presentar 25 
esmenes, 25 esmenes de les quals la gran majoria hem pogut parlar, hem pogut 
integrar en el document final, si bé és cert que en alguns punts no ens hem acabat 
d’ajustar però sobretot no tant en la reserva de sòl -que és el que fa aquest 
document- sinó en el contingut de com es gestionen els tipus d’equipaments, tot i que 
jo vull recordar que no és l’objecte del document els sistemes de gestió sinó que 
l’objecte del document és la reserva de sòl. El partit dels Socialistes de Catalunya i 
Iniciativa per Catalunya-Verds han presentat 54 esmenes concretes, de les quals els 
hi haig de dir que 25 ja estan incorporades al document, són reiteracions que vostès 
fan però que es troben ja en el document inicial, com per exemple el quart CAP que ja 
està contemplat en el document, o per exemple un possible aparcament en la zona 
del Campito que està incorporat al document, o per exemple el 5è IES o el 13è CEIP, 
tot això està incorporat al document. Hi ha 20 esmenes que són relatives a qüestions 
que no són objecte d’aquest document, com per exemple fer pressió política per tal 
que es construeixi l’Hospital Vicenç Ferrer, hi estaríem d’acord però no és objecte del 
document de reserva de sòl com comprendran; o per exemple l’increment dels EAIA 
que hauríem de valorar conjuntament amb Educació i sobretot amb Generalitat 
perquè és de la seva competència si cal reforçar els EAIA, els Equips d’Atenció a la 
Infància i a l’Adolescència, però comprendran que no és una qüestió de reserva de 
sòl. 
 
 Hi ha dues esmenes que s’accepten parcialment, com és la que es refereix als 
espais de promoció econòmica, on nosaltres proposem aprofitar la iniciativa privada 
de la ciutat a través d’espais ja existents com pot ser Esade-Creàpolis o el Trade 
Center, i també la que es refereix als espais de transició o escoles taller on vostès 
proposen creació de nous espais, i nosaltres creiem que amb els espais que estan 
funcionant és possible ubicar aquestes activitats. Hi ha dues esmenes que es 
descarten del tot, com és la zona educativa 0 a 18, bàsicament perquè la Generalitat 
en aquest moment l’ha descartada però en un possible futur podria integrar-se, saben 
que per a nosaltres és una iniciativa que ens va agradar i que estaríem oberts a 
incorporar-ho si la Generalitat així ho veiés. També es descarta del tot la proposta 
que vostès fan del Centre de Natura per a la pràctica d’esports de muntanya. 
Nosaltres creiem que aquesta tasca l’està desenvolupant el Club Muntanyenc i per 
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tant no és necessari que l’Ajuntament reservi cap espai per a un centre d’aquestes 
característiques. Hi ha 4 esmenes que queden pendents d’una possible ubicació, com 
seria la tercera residència pública de la gent gran, no es recull en el document 
aquesta reserva de sòl però sí que és possible recollir-ho en un futur, en aquest 
moment hem aconseguit ubicar la segona i esperem que aquesta la puguem tenir ben 
aviat. Queda pendent també perquè no hem localitzat l’espai per a la Llar-Residència 
atès que creiem prioritari en la mesura dels recursos que tinguem que ajudar per 
exemple a una entitat com ASDI, que té un projecte d’aquestes característiques, i no 
generar-ne o crear-ne un de nou de forma independent. També queda pendent el 
destí de la Casa Mónaco, que anirà en funció d’on es recol·loquin els serveis socials i 
quines siguin les necessitats, i queda pendent l’ubicació d’un aparcament de vehicles 
de gran tonatge, que és un equipament que ens costa d’encaixar a la ciutat, els hi 
reconec, i restem de tota manera a l’espera del Pla de Mobilitat. Finalment hi ha una 
esmena que correspon al Pla de Mobilitat i no a aquest document com és fer més 
carril bici. 
 
 Del Partit Popular les intervencions que ha fet jo entenc que estan incorporades 
i no ens consta que vostès tinguin algunes esmenes que no s’hagin recollit, no ens 
consta, i queda una esmena que estimaríem en part, per part de l’empresa JOSEL en 
el sentit que diu que aquest no és un document pròpiament urbanístic, i ja hi estem 
d’acord, és un document que no és un desenvolupament d’un Pla Especial urbanístic 
d’assignació d’usos sinó que és un document de reserves de sòl que ha de servir de 
guia a la ciutat perquè tots els ciutadans i ciutadanes sàpiguen quines són les 
possibilitats d’equipaments en el seu barri. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
primer lloc Sra. Conesa donar-li la benvinguda per estar presidint el Ple del dia d’avui, 
no sé si això és una premonició de cara al futur o d’aquí pocs dies. Benvinguda com a 
alcaldessa en funcions. 
 
 En segon lloc, el Partit Popular votarà a favor del Pla d’Equipaments donat el 
cas que s’han admès una sèrie d’esmenes i com molt bé ha dit vostè i per no reiterar-
me amb la seva exposició és una reserva de sòl el que es fa de cara al futur; és un 
Pla d’Equipaments que tots hem treballat moltíssim, com molt bé vostè ha dit ja es 
van començar a fer els primers treballs el 2008 fins fa relativament poc, crec que és 
un Pla d’Equipaments a futur, crec que més o menys podem ja tancar el que és els 
equipaments dins del nostre municipi, però crec que és una feina feta que ens vam 
proposar a l’inici d’aquesta legislatura i crec que acabem amb la feina acabada i ben 
feta. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Nosaltres, 
des del grup municipal d’Esquerra Republicana, considerem que aquest punt avui té 
un problema d’encapçalament, té un problema de títol, el que va començar fa dos 
anys amb un Pla d’equipaments, i un Pla d’equipaments vol dir aquesta reserva de 
sòl, que sembla ser que és amb el que es queda el document, més una valoració, 
més una priorització, i una calendarització de com i quan executarem aquests 
equipaments, tot això ha quedat només amb una reserva de sòl, per tant si li 
canviéssim el títol en el punt segurament podríem estar força més d’acord que no pas 
el que veuran que estem al llarg de la meva intervenció. 
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 Voldria destacar aquest fet sobretot, i també que aquells equipaments que hem 
marcat com a  prioritaris, la majoria d’ells s’estan executant en aquests moments, per 
tant el que és la previsió doncs no recull res el document. Agrair, però, a la gent que 
ha participat del procés, tant als ciutadans de Sant Cugat com als grups polítics, als 
tècnics de la casa i també l’equip de govern; agrair no només que han acceptat 
algunes de les esmenes sinó que hem obert una negociació durant aquests dos anys 
que malauradament ha acabat resumida en una setmana de canvis sobtats en el 
document i d’algunes retirades, malauradament, de coses que s’havien aconseguit. 
 
 En positiu voldria dir que el procés participatiu i la comissió de seguiment ens 
ha portat coses molt bones com prioritzar escoles d’educació primària en el centre de 
la ciutat i no en la perifèria, concretament dues, a l’entorn del CAP de la Mina i a 
l’entorn del Parc de Ramon Barnils, just aquí al costat, que en el cas que el municipi 
tingués un quart CAP estaria ubicat a l’avinguda de Cerdanyola; que la Sala de 
Vetlles del Tanatori pugui ser una realitat en breu; i que hi hagi -aquesta era una 
esmena per Esquerra Republicana molt important- un reconeixement real i una 
ubicació en el plànol del Pla d’equipaments d’aquells equipaments que en disposen 
les entitats o empreses privades de la ciutat. Vostè ha posat un exemple, perquè ha 
reproduït la feina que ja està fent ASDI, per què obrir un Centre especial de treball si 
ja tenim Jeroni de Moragas?, etc., etc., també d’aquesta manera hem pogut aprofitar 
alguns centres de negoci de la ciutat per becar persones que passen a través del 
Servei d’Ocupació, a través del Servei d’autoempresa, a iniciar-se un període de 
temps en un centre de negocis. La Biblioteca de barri de Mira-sol, el trasllat de 
l’Institut Leonardo da Vinci, les pistes d’atletisme amb el suport de la Generalitat, etc., 
etc. També veiem en aquesta reserva de sòl un equipament, la Sala de Concerts, on 
saben que discutim del model que creiem que no complirà amb aquelles tres potes 
que per a nosaltres eren bàsiques d’aquest equipament, que era el lleure alternatiu, la 
promoció dels grups locals i espai d’assaig. A dia d’avui i sense haver pogut veure el 
conveni no sabem si garantirà aquestes tres potes. 
 
 Presentem un Pla d’equipaments també amb una sèrie de dubtes sobretot i per 
a un equipament principal, la Biblioteca central urbana, no sabem amb quines opcions 
ens quedarem, si aprovarem el Pla però no sabem si arreglarem la que ja hi ha, si en 
farem una de nova planta; i això farà que no puguem decidir encara ara què farem 
amb l’escola d’arts i disseny de la Casa Mònaco; què farem amb els Serveis Socials, 
si els traslladarem a la Plaça Barcelona; què farem amb el trencaclosques de 
diferents equipaments, com deia el trasllat o no de Serveis Socials a la Casa Mònaco, 
i si buidem Casa Mònaco què en farem, farem un alberg de joventut?, farem una 
residència de gent gran?, farem un Centre de Dia?, masses incògnites queden 
obertes en aquest Pla d’equipaments. 
 
 Per anar acabant, amb els aspectes ara sí ja més negatius de les esmenes no 
acceptades per part de l’equip de govern i que havia presentat el grup municipal 
d’Esquerra Republicana, sobretot i el que donaria sentit al Pla és la memòria 
econòmica i això ajudaria la priorització, una memòria econòmica amb un Pla 
d’equipaments ho considerem imprescindible, si no sabem què ens costaran els 
equipaments i quants diners tindrem per a realitzar-ho és impossible fer una 
priorització, per tant podríem fer una carta als Reis de que tot ho podem fer a curt 
termini quan sabem que no és cert perquè evidentment els recursos econòmics no 
els tindríem. Per tant era per a nosaltres primordial tenir aquesta memòria econòmica 
i haguéssim acceptat, i això ho havíem verbalitzat més d’una vegada, no en la totalitat 
fins el 2018, perquè entenc la dificultat, però sí entre aquest curt i mig termini crec 
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que haguéssim estat capaços de fer aquesta priorització d’equipaments, aquesta 
priorització econòmica. Hem vist com el Pla d’equipaments no recull la rehabilitació 
de Can Quitèria a primera instància, hem vist com no recull acabar de remodelar el 
que és la Casa de Cultura pel que queda la planta baixa, sala d’actes, sala 
d’exposicions, etc., hem vist com parcialment recull el tema dels esports urbans amb 
l’skate-parc, hem vist com no recull a curt termini el Centre de cultura tradicional i 
popular, hem vist com no recull el refugi d’animals, malgrat que és un equipament 
aprovat pel Ple, hem vist com no recull el Centre d’interpretació i turisme, el Centre 
d’interpretació del Parc de Collserola i de la Torre Negra, i un llarg etcètera 
d’equipaments que hem anat repetint durant tot aquest període. Importants també 
alguns equipaments que no es recolliran per promoció econòmica, en el procés del 
Pla d’equipaments s’ha dit que Esade-Creàpolis és la promoció econòmica, no, és un 
model, és una part de la promoció econòmica, vàlida, nosaltres no hi tenim res en 
contra, com no tenim res en contra de donar suport als emprenedors a través dels 
centres de negocis de la ciutat, però la formació als treballadors en atur, la formació 
de tota aquella gent que està en recerca de feina, l’acompanyament a les persones 
que estan en recerca de feina requereix també d’equipaments. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: En primer 
lloc abans de començar la intervenció voldria agrair la participació de tota la 
ciutadania que va participar -valgui la redundància- en l’elaboració d’aquest Pla 
d’equipaments i que malauradament des del nostre punt de vista no satisfà el que era 
el nostre horitzó en aquest Pla d’equipaments. Ens trobem davant d’una oportunitat 
perduda de planificació de la ciutat pels propers 10 anys. Després d’un llarg i treballat 
procés de participació avui es porta a aprovació un document de reserva de sòl que 
no hauria d’haver estat el document definitiu. Ens trobem davant d’un avenç de les 
inversions a curt termini de l’equip de govern, ni planificació a llarg termini ni a mig, ni 
quantificació econòmica, ni tampoc anant més enllà. Planificar la ciutat només amb el 
seu sòl. Malgrat això els hi hem de reconèixer que això és un esforç, un petit esforç, 
és una llàstima! 
 
 Partim de diferents percepcions, per Iniciativa i Esquerra Unida el Pla 
d’equipaments havia de ser una aposta decidida per planificar amb la ciutadania el 
dibuix del Sant Cugat del futur, més enllà de colors polítics, més enllà de qui governi 
en cada moment. Ens trobem amb una rebaixa substancial dels objectius inicials, tan 
és així que totes aquelles persones que van participar no podran reconèixer el text 
definitiu. No hi ha planificació a llarg ni a mig termini. No s’ha inclòs Valldoreix, i a tall 
d’exemple se’ns diu que la planificació d’equipaments docents, sobretot pel que fa a 
escoles bressol, no són objecte d’aquest Pla. El nostre grup, conjuntament amb el 
grup Socialista-Ciutadans pel Canvi, varem presentar un conjunt de propostes, 
al·legacions fa aproximadament uns 10 mesos, gairebé un any, ara fa un any que 
vam aprovar inicialment el Pla d’equipaments, i incloent propostes en els àmbits de 
l’educació, la salut, la promoció econòmica, els esports, la cultura, Valldoreix o la 
majoria de respostes han estat “no és competència d’aquest Pla” i a mi m’han sortit 
27 que no accepten vostès, ara les he comptat, o s’accepta com a suggeriment. Així 
és molt difícil arribar a un acord, ni tan sols han volgut aquest acord. La resposta a 
aquestes al·legacions van ser respostes en temps i forma, els hi reconeixem, però si 
realment volien trobar un acord del màxim consens el podien haver buscat, no ha 
estat el cas, no passa res, cadascú té la seva manera de fer política. En qualsevol 
cas entenem perfectament que no s’accepti un viver d’empreses de titularitat pública, 
no tenim el mateix model, vostès confien tot a la iniciativa dels ens privats en aquest 
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cas, no entenem per què no es pot incloure l’habitatge dins d’aquest Pla, o el més 
frapant no es té en compte el 10% del territori de Sant Cugat que és Valldoreix. 
 
 Em venen algunes preguntes al cap, no és competència d’aquest Pla preveure 
la xarxa d’escoles a la ciutat ni les escoles bressol?, no ho és la previsió de que les 
biblioteques als centres escolars siguin accessibles per la gent?, no ho és tampoc 
l’ampliació de l’escola d’adults o oficial d’idiomes?, no hi ha una resposta sobre la 
necessitat de preveure més equipaments esportius per la ciutat, volem posar en valor 
-això sí- que s’hagi acceptat que el centre de cultura tradicional i popular s’ubiqui a 
l’espai sota campanes; no és competència d’aquest Pla la previsió d’un centre de 
promoció de les arts escèniques que escapi del model del TA!? Per a nosaltres per 
exemple la ubicació de l’estació d’autobusos al barri de Roquetes no és la ubicació 
més adient, entenem que l’estació d’autobusos potser hauria d’estar més al centre de 
la ciutat. I el Casal de la Dona, que no el creuen necessari? Sobre el tema de serveis 
socials, que no és competència d’aquest Pla a què es destinarà Can Quitèria? (ja ho 
deia abans el company Ramon). En qualsevol cas, creiem que ha estat una 
oportunitat perduda, podríem haver anat més enllà, ens falta la quantificació 
econòmica, necessària i escaient per tal de saber a què ens estem enfrontant, tenint 
en compte que tothom pot ser comprensiu en el context econòmic i que és mol difícil 
fer planificació a llarg termini en qüestió de calers.  
 
 Lamentant-ho molt no donarem suport a aquest que vostès anomenen Pla 
Director d’Equipaments. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo crec que 
la primera pregunta que estem obligats a respondre tots és per què cal un Pla 
d’Equipaments en aquesta ciutat, la resposta que nosaltres hem donat sempre a 
aquesta pregunta, abans de justificar el Pla, ha estat que aquesta ciutat l’any 1999 
tenia 50.000 habitants i avui en té més de 80.000, per aquesta raó cal un Pla 
d’Equipaments, perquè igual que hem estat capaços de dissenyar els carrers i les 
places, cal en aquest moment -encara que sigui tard- saber el poc sòl d’equipament 
que ens queda a què el destinarem. Perquè en això es basen tres coses 
importantíssimes a la nostra manera de veure i de pensar la ciutat. La primera cosa, 
quan parlem d’una ciutat equilibrada parlem d’una ciutat que és equilibrada en el seu 
territori i que pren els barris com a unitat bàsica de convivència, aquesta és una ciutat 
gran, una ciutat amb barris, una ciutat amb districtes i que necessita que la gent pugui 
desenvolupar la seva vida quotidiana en els seus barris de forma equilibrada. La 
segona, perquè des d’una perspectiva d’esquerres, i la nostra és una perspectiva 
d’esquerres, pensem que l’única manera de fer i portar a la pràctica el que diem la 
igualtat d’oportunitats és en base a serveis públics, si tenim serveis públics per tota la 
ciutat és la millor manera de garantir la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans. I la 
tercera cosa, perquè pensem que Sant Cugat ha de ser una ciutat completa, Sant 
Cugat no és una ciutat dormitori però ha de ser també una ciutat en positiu on s’hi 
pugui treballar, on s’hi pugui practicar esport, on els ciutadans puguin rebre salut, on 
puguin fruir dels espais lliures, per aquestes raons, perquè volem que Sant Cugat 
sigui una ciutat equilibrada, perquè volem que sigui una ciutat cohesionada, i perquè 
volem que sigui una ciutat completa és que nosaltres responem a la pregunta de per 
què cal un Pla d’equipaments. Dit això que em sembla essencial i bàsic, nosaltres 
diferim del model de ciutat que hi ha en el Pla d’equipaments, i diferim en base a 
quatre aspectes que assenyalaré en base a les al·legacions que hem fet. Penso que 
no passa res, nosaltres hem fet una feina, la que tocava, la que se’ns va demanar, de 
fer aportacions, les hem fet en positiu i les hem fet aportant a la ciutat. Posat blanc 
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sobre negre discrepem en algunes d’aquestes coses i no passa absolutament res, i 
ho il·lustraré no en base a coses molt concretes sinó en base a quatre al·legacions i 
el seu rebuig per part de l’equip de govern, la primera cosa és que nosaltres 
haguéssim fet un Pla d’equipaments parlant de l’oferta pública d’escoles bressol a 
Sant Cugat en el 2018, nosaltres haguéssim dit quin ha de ser l’horitzó que Sant 
Cugat pot esperar del seu ajuntament que voldríem que hi hagués d’oferta pública el 
2018, i vam presentar una al·legació en concret que deia “elaborar un Pla específic de 
l’oferta pública d’escoles bressol a Sant Cugat per determinar l’oferta mínima pública 
l’any 2018”, la resposta de l’equip de govern és “no és competència d’aquest Pla 
d’equipaments, no obstant es pren com a suggeriment”. La segona cosa que 
nosaltres il·lustrem clarament la diferència amb el model de ciutat és que nosaltres 
pensem que aquesta és una ciutat que tindrà dintre de ben poc un problema greu i 
aquest problema greu es diu de confrontació entre les diferents gents i el que esperen 
de la ciutat, principalment em refereixo a la ciutat que vol la tranquil·litat i que estima 
de Sant Cugat la tranquil·litat i la gent jove avui, els nostres fills, que seran 
adolescents el dia de demà i que naturalment hi haurà una competència per l’espai 
públic. Aquesta competència per l’espai públic que és la ciutat ens porta a pensar que 
Sant Cugat ha de definir un model d’oci per a joves, que és molt necessari tenir un 
model d’oci per a joves, i en concret nosaltres, conjuntament amb ICV com s’ha dit, 
vam presentar una al·legació que deia “preveure el desenvolupament de les 
conclusions de l’onzè Pla local de joventut, un model de consens d’oci per a joves”, el 
propi Pla local de joventut que vostès havien elaborat, la resposta que rebem és “no 
és competència d’aquest Pla d’equipaments”. La tercera cosa que ja s’ha dit i per tant 
no m’hi referiré tan abastament és que nosaltres fèiem concretament com al·legació 
destinar un espai públic de la ciutat per encabir-hi els serveis de promoció econòmica 
i ocupació. Dèiem que a l’igual que hi ha Barcelona Activa, que hi ha a Rubí, que hi 
ha a Terrassa i que hi ha en d’altres ciutats uns instruments públics per a fer 
promoció econòmica i per a fer política d’ocupació, perquè a nosaltres ens sembla -al 
nostre entendre- que ni el Trade Centre ni Esade s’ocuparan d’una part de la població 
que actualment necessita de formació per l’ocupació, potser estem equivocats però a 
nosaltres ens ho sembla, i que aquests instruments que són positius i que estan 
donant fruits en aquests moments com Barcelona Activa, nosaltres no el tenim perquè 
hem fet deixadesa, la resposta de l’equip de govern és que es planteja arribar a 
pactes al respecte amb Esade-Creàpolis i el Trade Center Sant Cugat i no es 
considera convenient crear dos sistemes paral·lels, nosaltres creiem que el que es 
perd no són dos sistemes paral·lels sinó que simplement deixarem d’oferir una part 
d’iniciativa pública en un sector que ho necessita. I la quarta de les coses, també s’hi 
ha referit el grup d’ICV és que nosaltres pensem que a Valldoreix en aquest moment 
hi ha la part de sòl d’equipament més important, i concretament pensem que una 
reflexió global del municipi fins el 2018 el que no pot fer és obviar una part del nostre 
municipi, nosaltres també som regidors de Valldoreix, i a mi m’estranya que un 
document de l’Ajuntament de Sant Cugat el que faci és deixar una taca en blanc i no 
sigui capaç de definir quin és l’horitzó que volem per Valldoreix. Per aquestes raons i 
perquè vostè m’ho demana, acabo. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Moltes gràcies a tots, 
farem la resposta a les seves intervencions i començaré pel final. Efectivament no 
estem d’acord amb el model, no hi estem d’acord amb el model que presenten el 
Partit dels Socialistes de Catalunya i ens congratulem de no estar d’acord amb el 
model, perquè precisament nosaltres no fem una política d’equipaments ni de dretes 
ni d’esquerres, sinó que fem una política d’equipaments responsable, i responsable 
vol dir que no tirem la casa per la finestra, i responsable vol dir que no ens atreviríem 
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mai a plantejar per exemple pistes cobertes a tots els barris, piscines cobertes a tots 
els barris, això és inassumible per a la nostra ciutat, i vostès el grup d’Iniciativa i el 
grup dels Socialistes plantegen idees com aquesta, per tant me n’alegro molt de no 
coincidir amb el seu model i me n’alegro que els ciutadans valorin el model que 
nosaltres hem implantat a Sant Cugat. També diria que no ve tard aquest document 
perquè s’obliden d’un document que es va treballar en la primera legislatura de 
l’alcalde Recoder, de l’any 99 a l’any 2003, on es va plantejar un document 
d’equipaments que el va elaborar Promusa i on ja es va planificar l’estructura de 
serveis sanitaris a la ciutat amb tres CAPs, un CAP per a cada 30.000 habitants, on ja 
es va planificar les escoles que eren necessàries, on ja es van planificar una sèrie de 
qüestions, és cert que ara calia un document d’aquestes característiques i jo crec que 
vostès el valoren un document d’aquestes característiques, encara que el discuteixin i 
ho accepto i ho respecto, però discrepem en aquest sentit del model perquè 
efectivament vostès plantegen coses que no s’han de tractar en aquest document, 
perquè aquest document i això tots ho saben perquè tots van assistir a la Comissió de 
Seguiment, des del primer dia es va explicar, és un document de reserves de sòl, no 
és un document econòmic, no és un document d’inversions, no és un Pla director 
d’inversions, no és un Pla d’actuació municipal, és un document exclusivament de 
reserves de sòl. Per tant l’oferta pública de l’any 2018 d’escoles bressol l’està 
treballant l’àrea d’Educació, però reserves de sòl per escoles bressol ja hi són en el 
Pla d’equipaments, hi ha una reserva d’escola bressol en el barri de Volpelleres, hi ha 
una reserva d’escola bressol al barri del Turó de Can Matas, hi ha una reserva 
d’escola bressol al barri del Monestir, per tant no diguin que no hi ha les reserves 
perquè les reserves hi són, i és més, queden encara espais sense reserva, queden 
terrenys, estem parlant en aquest document de 230.000 m2, per tant 23 Ha de sòl 
d’equipament de la nostra ciutat, i en aquest moment encara queden terrenys que no 
hi ha assignat un ús, per tant si dels treballs que elabora qui ha de planificar es 
desprèn que d’aquí dos anys -que és quan aquest document tornarà a ser revisable- 
cal fer més reserves de sòl, les reserves de sòl es faran, per tant les reserves hi són. 
 
 Un problema greu, la gent jove, vostès demanen que aquest document 
defineixi el model d’oci per a joves i no és un document per a definir el model d’oci per 
a joves, el model d’oci per a joves s’ha de discutir en una altra taula o en un altre 
escenari, però no en el marc d’aquest equipament, el mateix que el que comenten en 
relació al tema de promoció econòmica. Jo crec que vostès volen un model 
Barcelona, i nosaltres no volem el model Barcelona, vostè Sr. Gausa ha dit que pren 
els barris com a unitat bàsica de convivència, model Barcelona, doncs bé, Sant Cugat 
no és Barcelona, és molt diferent de Barcelona, té unes dinàmiques molt diferents de 
Barcelona, i per tant les nostres propostes també han de ser diferents perquè les 
distàncies no són tan grans i la Casa de Cultura en aquest moment pot fer un servei a 
tot un sector de la ciutadania sense una necessitat d’un desplaçament en transport 
públic i el que s’ha de mirar és de trobar un equilibri, jo li dic que sí, que cal trobar un 
equilibri, i amb l’equilibri ens hi trobarem, però me n’alegro en aquest sentit de no 
coincidir amb el seu model. 
 
 Ens comentaven el tema de Valldoreix, aquest tema es va decidir de deixar-lo 
apart per respecte a les competències de Valldoreix i a que Valldoreix pugui decidir i 
fer les seves propostes, quan som respectuosos amb les competències delegades a 
Valldoreix ens critiquen, i a vegades ens fan el contrari, ens diuen que no respectem 
les competències delegades, per tant jo el que els demano és un discurs coherent. El 
que decideixi Valldoreix amb consens, amb participació ciutadana de la seva 
ciutadania és perfectament compatible amb el que està posant a sobre la taula 
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l’ajuntament de Sant Cugat en aquest moment. És més, respectarem el que 
Valldoreix digui, és més per prudència que no s’ha incorporat Valldoreix que no per 
res més. 
 
 El tema de l’habitatge, el Sr. Calderon em deia per què no hi ha l’habitatge en 
aquest document, doncs perquè es va decidir en la Comissió de Seguiment Sr. 
Calderon, la Comissió de Seguiment -i vostès hi eren- ho va decidir així, l’habitatge 
estava contemplat i al final després de totes les sessions la Comissió de Seguiment 
per unanimitat, per consens, va decidir que l’habitatge estigués en el Pla local 
d’habitatge que efectivament s’havia d’elaborar i per tant per això no està en aquest 
document, i això ha anat d’aquesta manera i si no recordi-ho. 
 
 La promoció de les arts escèniques, no ho creiem necessari, no hi estic d’acord 
que no el creiem necessari, el que passa és que hem de buscar la seva adequada 
ubicació i jo crec que hem d’explorar encara més les possibilitats del Teatre de la 
Unió per a treballar el tema de les arts escèniques d’una manera que no sigui la 
manera que en aquest moment ofereix l’Ajuntament i jo crec que aquest és un tema 
que l’hem de pensar seriosament i per tant crec que la línia ha de ser aprofitar el que 
tenim i no fer nous edificis perquè és que no els podrem fer perquè l’economia no ens 
acompanyarà malgrat no ens agradi, l’economia no ens acompanyarà. 
 
 Sr. Toni Ramon, estic d’acord que deixa incògnites aquest document, estic 
d’acord, però és que sempre hi ha incògnites a la vida i al futur, i per tant malgrat 
voler tenir-ho tot planificat no podem tenir-ho tot planificat, és a dir, nosaltres en 
aquest moment no sabem què dirà el Govern espanyol en relació a la capacitat 
d’endeutament dels ajuntaments per a l’any 2012, no ho sabem, és una incògnita i 
per tant no sabem i el Sr. Joly sinó em renyaria si jo digués que l’any 2012 em puc 
endeutar fins a no sé quant, és que no ho sabem, per tant en funció de com 
evolucioni la situació econòmica sabrem quines capacitats d’endeutament tenim i com 
podem anar afrontant aquests documents, per tant què els hi brindo jo?, doncs els hi 
brindo un document que és una guia, que potser no és tot lo ambiciós que vostès 
pretenien però és un document valuós, els hi brindo l’oportunitat de continuar 
treballant amb el document, els hi brindo l’oportunitat de revisar aquest document 
d’aquí a dos anys, els hi brindo l’oportunitat de negociar les prioritats d’inversió en 
funció de les disponibilitats pressupostàries que tinguem i per tant el que els hi diria 
és que a mi m’agradaria evidentment que es sumessin en el màxim del possible al 
que diu aquest document. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Ara en 
l’última part del seu discurs la pregunta és per què aquest brindis no l’ha fet fa 6 
mesos o fa 10 mesos quan vam presentar aquestes al·legacions?, a mi és el que em 
sorprèn. Podem continuar treballant, no hi ha cap problema, continuarem treballant, 
però la sorpresa és presentem unes al·legacions i m’ha d’entendre, la resposta és fa 
una setmana, que és en temps i forma, com toca, però és de fa una setmana, 
després de 10 mesos d’haver presentat unes al·legacions, aquest brindis ens el podia 
haver fet fa 10 mesos quan vostè va rebre aquelles al·legacions i començar a parlar 
com sí ha fet amb d’altres grups, que d’altra banda em sembla absolutament legítim i 
què he de dir?, vostès poden fer el que vulguin. 
 
 Vostè ha parlat d’un model de ciutat responsable, en aquest cas jo crec que 
responsable vol dir poc valent, no és responsable, és poc valent, és a dir, vostè 
utilitza el subterfugi econòmic –que jo l’entenc, de si no es podrà fer i tal- però vostès 
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poden planificar què és el que volen fer o no, si no volen posar terminis no posin 
terminis, posin què costa cada equipament i prioritzin, i donat el context econòmic 
tothom ens fem el càrrec del que hi ha, però el que sí que poden fer és prioritzar i dir 
què costa cada cosa, això ho poden fer, potser a 2018 no, però a 2014 sí que saben 
què pot costar una escola bressol, no saben què costa una escola bressol Sra. 
Conesa?, si o no?, o si fa falta o no fa falta l’escola bressol?, o si hi ha subvencions o 
no, això ja ho sabrem en el futur, però si sabem què volem fer serà tot més fàcil, allò 
dels trens que passen no?, doncs si passa un tren l’agafarem si és prioritat però hem 
de saber aquesta prioritat i hem de saber què costa aquesta prioritat per tirar 
endavant. 
 
 També vull recordar que si avui estem aquí tenint aquest debat és perquè en 
l’acord del creixement -vostè parlava del primer mandat del Sr. Recoder- en aquell 
acord del nou creixement es va pactar un Pla de mobilitat i un Pla d’equipaments, i fa 
9 anys d’això, i ja estem aquí, i el treball com dirien al cole està a mitges, és un treball 
de recerca a mitges, hi ha una part important feta que és la reserva de sòl, però falta 
l’altra part que jo crec que és la valentia, és la planificació i és la part econòmica, que 
creiem que aquesta part és la que ens falta i el que a nosaltres ens tira una miqueta 
enrere a donar suport. 
 
 En qualsevol cas, la mà estesa i continuar treballant si aquesta és la voluntat 
real de continuar treballant en aquest sentit. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: La primera 
cosa que jo li diria és que jo he fet una intervenció en positiu i encara que vostè l’hagi 
malinterpretat -sembla ser que això de fer els dos papers la posa més nerviosa del 
compte- però jo el que li volia dir és que li he ofert -també li brindo- un model de ciutat 
que es basa en el desenvolupament dels barris com unitat bàsica de convivència. Jo 
no sé si és el model Barcelona o no, hi ha moltes altres ciutats grans com la nostra 
que quan es fan grans necessiten dotar-se d’un model bàsic de convivència als 
barris, nosaltres mateixos, jo crec que vostès mateixos el tenen aquest model, i si no 
expliqui’m vostè què va ser el pacte del creixement i fer noves centralitats al municipi 
sinó pensar en els barris com unitat bàsica de convivència, quan pensàvem amb Can 
Mates i amb Volpelleres, el que pensàvem era que la gent pogués desenvolupar la 
seva vida bàsicament en els barris, per tant celebro que vostès també estiguin en el 
model Barcelona. 
 
 Dit això, jo el que li dic és que ni de dretes ni d’esquerres, em diu vostè “model 
responsable”, i a mi m’agradaria que jo li he dit model bàsic de convivència: barris 
com a nivell de desenvolupament de Sant Cugat en el futur, digui’m vostè quin és el 
seu model perquè després d’això no sóc capaç d’entendre-ho. 
 
 Segona reflexió, vostè ha dit que aquest document és una reserva de sòl i jo li 
he dit que jo hagués fet més que una reserva de sòl. Per què?, perquè tenim una 
ciutat pràcticament acabada, i en una ciutat pràcticament acabada no ens podem 
permetre el luxe d’improvisar respecte els equipaments, per tant calia una reflexió 
estratègica sobre el model de ciutat que volem, i com la volem acabar?, doncs la 
volem acabar bé perquè ens en podem penedir de no acabar-la bé, i vostès no és la 
primera vegada que ens neguen una reflexió global a la ciutat, des que el Sr. Recoder 
és alcalde nosaltres vam presentar una primera moció l’any 99 per a fer un Pla 
estratègic de la ciutat, i la seva resposta va ser no, no toca. Segona vegada, cada 
mandat des que jo sóc regidor i ho sóc igual que vostè des de l’any 1999, nosaltres 
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hem presentat una moció a l’inici de cada mandat per elaborar un Pla d’actuació del 
mandat, que no és cap invent estrany, és la cosa que es fa a totes les institucions 
públiques, a tots els ajuntaments de Catalunya, a l’inici del mandat per a fer el que 
està de moda que és comprometre’s amb els ciutadans a explicar el que es farà, 
doncs bé, tampoc ho hem tingut. Pensàvem nosaltres que aquest moment de fer el 
Pla d’equipaments era un oportunitat per acabar de pensar bé la ciutat.  
 
 I tercer Sr. Joly, no renyi a la Sra. Conesa, deixi-li fer una memòria econòmica i 
acabar el Pla d’equipaments. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Bàsicament jo crec i 
segueixo creient que vostès no viuen la realitat actual i crec que vostès han fet la 
carta als Reis i els Reis em sap greu però no ho porten tot, i l’exercici de no portar-ho 
tot és el que està fent aquest equip de govern, i aquest equip de govern està fent un 
exercici de responsabilitat política perquè miri, si des de l’oposició ens plantegen: 
digui’m quin és el seu model, no el veu?, de veritat que no el veu quin és el nostre 
model?, jo crec que sí que veu quin és el nostre model, el nostre model és la realitat, 
el que està veient vostè cada dia que passa a la nostra ciutat, aquest és el nostre 
model, és un model de transparència, és un model de prioritat als equipaments 
públics, és un model d’atenció ciutadana, és un model de proximitat i és un model de 
dotar als barris, és clar que sí, de dotar als barris de serveis. Evidentment vam fer un 
pacte del creixement, però perdoni les noves centralitats les vam pactar entre tots i 
les proposava l’equip de govern, després vam pactar una sèrie d’equipaments i estem 
contents d’aquest pacte de creixement perquè miri els nous barris han disposat 
primer dels equipaments que gairebé dels veïns, és a dir, els veïns quan han anat ja 
s’han trobat els equipaments fets, s’han trobat les escoles, s’han trobat en el cas de 
Volpelleres el circuit de cross, s’han trobat l’estació, s’han trobat l’autobús, s’han 
trobat i es trobaran la residència, per tant és un model que està funcionant, per tant 
no cal que inventem res, ara bé, si el que vostès ens insisteixen és que cada barri ha 
de tenir la seva piscina coberta doncs ens ho hem de pensar, perdonin però és que 
vostès en el seu document diuen això, doncs no es preocupi que li llegiré exactament 
les seves al·legacions, i jo això és el que no entenc, que vostès ara diguin el que no 
han dit. Per exemple, un Centre de natura que hauria de ser un espai privilegiat per a 
la pràctica dels esports de muntanya, nosaltres no ho considerem necessari; un 
millora i ampliació si escau de l’espai dedicat a les biblioteques escolars amb 
l’objectiu que puguin ser espais oberts més enllà de l’horari escolar, perfecte!, ens 
sembla bé, però no comporta més reserva de sòl del que ja hi ha, és a dir aquest 
document com jo els hi deia és una reserva de sòl, per tant vostès demanen una sèrie 
de serveis que sincerament jo crec que estan fora de les possibilitats sincerament 
econòmiques d’aquesta i de qualsevol ciutat en el moment en que estem. Nosaltres 
ens comprometem amb la ciutadania a desenvolupar una sèrie d’equipaments però el 
que no farem és enganyar a la ciutadania i per tant el que no farem és establir uns 
calendaris que en funció de la realitat econòmica que tinguem els propers anys potser 
no els podem complir i això els hi dic molt clarament, jo entenc que a vostès els 
interessi que nosaltres agafem uns compromisos de que a tal data construirem tal 
cosa, doncs miri, amb aquest tema no ens hi trobaran, ara bé, ens trobaran en 
negociar les inversions any a any, amb això sí que ens hi trobaran. 
 
 Finalment dir-los-hi que potser vostès menystenen el document però no ho 
facin perquè aquest document és un document de planificació estratègica, és un 
document de planificació estratègica i potser vostès avui no ho veuen però jo crec 
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que aquest document ens conduirà per un bon camí en el futur pròxim de la nostra 
ciutat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      14 (CiU, PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       9 (PSC, ICV-EUiA i ERC) 
 
 7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL 
PLA ESPECIAL DE CONCRECIÓ DE L’EQUIPAMENT I ORDENACIÓ 
VOLUMÈTRICA A L’ILLA DELIMITADA PELS CARRERS SEVILLA, SALAMANCA 
I PONTEVEDRA. (Exp. núm. 82002/10). 
 
 1r.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades davant el projecte de 
“Modificació del Pla Especial de concreció de l’equipament i ordenació volumètrica a 
l’illa delimitada pels carrers Sevilla, Salamanca i Pontevedra”, les quals han estat 
objecte de la corresponent instrucció tècnica, en els següents termes: 
 
1. Antecedents 
 
1.1. El 17 de maig de 2010, el Ple municipal va adoptar l’acord d’aprovació inicial la 
Modificació del Pla especial d’equipament sanitari-assistencial a l’illa delimitada pel 
passeig Sevilla, carrers Pontevedra i Salamanca, rambla del Jardí i carrer Burgos a 
Mira-sol.  
 
1.2. El present Pla es va sotmetre a informació pública per termini d’un mes, durant 
el que s’ha formulat 21 al·legacions que s’analitzen posteriorment. 
 
1.3. Així mateix s’han recaptat els següents informes d’organismes amb 
competència concurrent: 
 
a. Informe favorable del Departament d’Acció Social i Ciutadania de 12 de juny de 
2010. 
 
b. Informe favorable del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 22 de juliol 
de 2010, amb un seguit de consideracions, que s’analitzen posteriorment. 
 
2. Anàlisi de la proposta 
 
2.1. Resolució d’al·legacions 
 
Vistes les al·legacions presentades s’informa el següent: 
 
● Escrit d’al·legacions 1r: Jordi Solà Pola 
 
- Contingut: 
Sol·licita anul·lació de l’esmentat Pla. 
 
- Valoració: 
Es proposa desestimar l’al·legació, atès que no fonamenta la seva sol·licitud. 
  



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.12.10                    pàg. 29 
 
 

● Escrit d’al·legacions 2n: Mª Pilar López Selga 
 
- Contingut: 
Exposa que el Pla és incompatible amb una zona residencial i sol·licita que s’aturi el 
pla i s’estudiïn noves propostes millors pels veïns i l’entorn.  
 
- Valoració:  
El Pla ajusta els paràmetres d’ordenació d’un terreny qualificat d’equipament des del 
Pla General Metropolità de l’any 1976, amb l’objectiu de permetre la implantació d’un 
centre sanitari-assistencial que complementa les dotacions que requereix un barri 
predominantment residencial.  
 
En base a l’anterior, es proposa desestimar la sol·licitud d’aturada del Pla. Tot i així 
cal posar de manifest que la present proposta ha ajustat l’ordenació per tal de 
permetre una implantació més integrada amb l’entorn. En aquest sentit, s’han 
incorporat les següents determinacions: 
 
- S’ha reduït el gàlib d’ocupació de l’edificació alliberant la part de major pendent 
de la parcel·la. 
- S’ha establert una limitació d’alçada reguladora màxima de 7m (PB+1PP) als 
punts més alts del terreny. 
   
● Escrit d’al·legacions 3r: Rafael Doblas Ramírez 
 
- Contingut: 
Exposa la seva disconformitat amb la proposta d’aprovació i sol·licita l’aturada de la 
tramitació.  
 
- Valoració:  
Es proposa desestimar l’al·legació, atès que no fonamenta la seva sol·licitud. 
 
● Escrit d’al·legacions 4t: Mª Rosa Roca Subirà 
 
- Contingut: 
Sol·licita que es paralitzi el tràmit del Pla, atès que no es correspon amb l’aprovat 
inicialment. Exposa que la nova residència no es correspon amb les necessitats de la 
població i que està molt lluny de cobrir la seva capacitat. 
 
- Valoració:  
El present Pla representa la modificació puntual del Pla Especial de concreció del 
tipus d’equipament i ordenació volumètrica a l’illa delimitada pels carrers Sevilla, 
Pontevedra, Salamanca, Rambla del Jardí i Burgos a Mira-sol, aprovat definitivament 
el 13 de novembre de 2002, i té per objecte l’ajust d’alguns paràmetres urbanístics 
per l’equipament que es pretén implantar, sense alterar-ne l’ús sanitari-assistencial.  
 
L’esmentat Pla del 2002 va justificar la implantació d’aquest tipus d’equipament i la 
seva capacitat d’acord a les necessitats de la població, les quals s’entenen plenament 
vigents. 
 
Per tot l’exposat, es proposa desestimar la sol·licitud de paralització del tràmit del Pla.  
 
● Escrit d’al·legacions 5è: Albert Virgili Moya i Mª Teresa Flor Pujades 
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- Contingut:  
Es formulen les següents al·legacions: 
- El Pla conté les mateixes previsions per l’equipament que per la resta de la zona, el 
qual és inadequat tenint en compte la grandària de la parcel·la. 
- L’edificabilitat prevista és incongruent amb la poca façana a vial. 
- L’alçada màxima permesa de PB+2PP pot generar alçades de 13 m.. 
- Manca la concreció de l’edifici, fet que suposa difícil la consideració de l’adequació 
de les edificacions. 
Se sol·licita la revocació de l’aprovació provisional. 
 
- Valoració:  
Pel que fa a l’ordenació proposada pel Pla aprovat inicialment, si bé es fonamentava 
en la pròpia del 20a/10 (conforme l’article 217 de les Normes Urbanístiques del Pla 
General Metropolità), es proposava major separació de l’edificació a les llindes, 
atenent a la grandària de la parcel·la. Això no obstant, en la present proposta es 
redueix el gàlib d’ocupació de l’edificació i s’estableix una limitació d’alçada màxima 
de 7m en PB+1PP als punts més alts del terreny.  
 
Així mateix, els paràmetres de façana i d’edificabilitat de la parcel·la també es 
fonamenten en els regulats per la clau 20a/10. La parcel·la compleix amb la façana 
mínima a vial de 16 m i s’estableix una edificabilitat màxima de 0,75 m²st/m²s.    
 
Pel que fa a les alçades, la present proposta determina un màxim de 9,15 m 
(PB+2PP) i de 7,00 m (PB+1PP) pels punts més alts del terreny, que només podran 
superar puntual i justificadament els elements tècnics de les instal·lacions fins a 3,5m 
i les baranes fins a un màxim d’1,50 m.  
 
En relació a la “falta de concreció arquitectònica”, el present document incorpora una 
proposta arquitectònica indicativa, no vinculant, de l’edifici. 
 
Per tot l’exposat, es proposa desestimar la sol·licitud de revocació, tot i que s’han 
incorporat determinats aspectes de l’escrit d’al·legacions a la proposta. 
 
● Escrit d’al·legacions 6è: Alejandro Díaz Díaz 
 
- Contingut: 
Exposa que la proposta trenca amb les característiques de la zona, tant per la 
grandària de la parcel·la com per l’obra, que l’alçada de la proposta va contra 
normativa i sol·licita la revocació de l’aprovació provisional. 
 
- Valoració: 
Pel que fa a la primera part de l’escrit d’al·legacions, cal posar de manifest que 
l’ordenació proposada pel Pla aprovat inicialment es fonamenta en la pròpia de 
l’entorn, la zona 20a/10, d’acord amb l’article 217 de les Normes Urbanístiques del 
Pla General Metropolità. Això no obstant, atenent a la grandària de la parcel·la, el 
mateix Pla aprovat inicialment  proposa major separació de l’edificació a les llindes.  
 
Així mateix, l’alçada màxima de 9,15 m en PB+2PP és coherent amb la màxima del 
20a/10; tot i que la present proposta redueix l’alçada màxima a 7m en PB+1PP pels 
punts de terreny més alts, amb l’objectiu de permetre una implantació més integrada 
a l’entorn. 
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Per tot l’exposat, es proposa desestimar la sol·licitud de revocació, tot havent 
incorporat determinats aspectes de l’escrit d’al·legacions a la proposta. 
 
● Escrit d’al·legacions 7è: Natividad Hernández Asensio 
 
Contingut: 
Exposa que la proposta és desmesurada i inacceptable, tant per la seva magnitud 
com per la greu agressió als veïns, i sol·licita la revocació de l’aprovació provisional. 
 
Valoració: 
Es proposa desestimar la sol·licitud de revocació, si bé la present proposta permet 
una implantació més integrada amb l’entorn, atès que s’ha reduït el gàlib d’ocupació 
de l’edificació i s’ha establert una limitació d’alçada màxima de 7m (PB+1PP) als 
punts més alts de la parcel·la. 
 
● Escrit d’al·legacions 8è: Joan Ferrer Benítez 
 
- Contingut: 
L’al·legant s’oposa a la proposta de modificació, adjuntant com a annex els mateixos 
arguments de l’escrit d’al·legacions 5è, i sol·licita que s’anul·li l’aprovació del 
document i que s’aprovi per assemblea de veïns. 
 
- Valoració: 
Pel que fa a l’eventual aprovació del document per part de l’assemblea de veïns, cal 
posar de manifest que la tramitació del planejament derivat està regulada per l’article 
85 i següents de la Llei d’urbanisme, la qual contempla l’exposició pública per termini 
d’un mes un cop s’ha acordat l’aprovació inicial. És en aquest moment que els 
particulars poden efectuar les al·legacions que considerin necessàries. Per tot això, 
es proposa desestimar aquest aspecte de l’al·legació. 
 
Pel que fa a la reiteració de l’escrit d’al·legacions 5è, que s’adjunta com a annex al 
present escrit, es reitera la seva valoració. 
 
En relació a la sol·licitud d’anul·lació de l’aprovació, es proposa desestimar-la, d’acord 
als arguments exposats. 
 
● Escrit d’al·legacions 9è: Llibert Nolla Villanueva 
 
- Contingut: 
Sol·licita l’anul·lació de l’aprovació provisional per considerar-la no correcte i lesiva pel 
districte, sobretot en l’ordenació volumètrica. 
 
- Valoració: 
L’ordenació proposada pel Pla aprovat inicialment es fonamenta en la pròpia del 
20a/10, d’acord amb l’article 217 de les Normes Urbanístiques del Pla General 
Metropolità. Això no obstant, atenent a la grandària de la parcel·la, el mateix Pla 
aprovat inicialment  proposa major separació de l’edificació a les llindes.  
 
Així mateix, per tal de permetre una implantació més integrada amb l’entorn, la 
present proposta redueix l’alçada màxima a 7m en PB+1PP per els punts més alts de 
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terreny i redueix el gàlib d’ocupació, alliberant d’edificació la part de major pendent de 
la parcel·la. 
 
En base a l’exposat, es proposa desestimar la sol·licitud d’anul·lació de l’aprovació, 
tot havent incorporat determinats aspectes de l’escrit d’al·legacions a la proposta. 
 
Escrits d’al·legacions 
 
● 10è: Mª Lluïsa Cuso Sender 
● 11è: Maria Dolores Mallorquí Compañ 
 
- Contingut: Reiteren el contingut de l’escrit d’al·legacions 5è. 
 
- Valoració:  
Es reitera la valoració de l’escrit d’al·legacions 5è. 
 
● Escrit d’al·legacions 12è: Carlos Nolla Fernández 
 
- Contingut: Exposa que la proposta suposa un impacte ambiental i visual, per unes 
alçades superiors a les admeses als veïns, i per un moviment de trànsit 
desproporcionat. Sol·licita que es desestimi l’expedient.  
 
- Valoració:  
Pel que fa a l’eventual impacte visual, cal posar de manifest que l’ordenació 
proposada pel Pla aprovat inicialment es fonamenta en la pròpia de l’entorn, la zona 
20a/10, d’acord amb l’article 217 de les Normes Urbanístiques del Pla General 
Metropolità. En aquest sentit, l’alçada màxima que s’estableix de 9,15 m en PB+2PP 
és la pròpia del 20a/10. La present proposta la redueix a 7m en PB+1PP per aquelles 
cotes més altes del terreny amb l’objectiu de permetre una implantació més integrada 
a l’entorn. Tan sols de forma puntual i justificada per la funcionalitat de l’equipament 
es permet superar l’alçada reguladora màxima per elements tècnics de les 
instal·lacions fins a 3,5 m i baranes fins a un màxim d’1,50 m. 
 
Pel que fa a la repercussió ambiental de la proposta, el document incorpora l’informe 
ambiental que determina la legislació ambiental i urbanística, en el qual s’identifiquen 
els requeriments ambientals significatius i s’estableixen mesures correctores. 
 
En relació a la mobilitat, cal considerar que aquest Pla és la modificació puntual d’un 
Pla especial ja vigent, que contempla l’ús sanitari-assistencial. Atès que no es 
modifica l’ús i d’acord a la legislació sectorial, no es requereix un estudi d’avaluació 
de mobilitat generada.  
 
Per tot l’exposat, es proposa desestimar la sol·licitud de desistiment del Pla, si bé 
s’han incorporat les determinacions que permeten una implantació més integrada 
amb l’entorn. 
 
● Escrit d’al·legacions 13è: Antoni Carretero Boter 
 
- Contingut: Reitera el contingut de l’escrit d’al·legacions 5è. 
 
- Valoració:  
Es reitera la valoració de l’escrit d’al·legacions 5è. 
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● Escrit d’al·legacions 14è: Javier López López 
 
- Contingut: Exposa que l’alçada i volum especificats perjudiquen als veïns, i sol·licita 
la paralització del tràmit. 
 
- Valoració:  
L’alçada i volum que regula el Pla es fonamenta en els propis del 20a/10, d’acord 
amb l’article 217 de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità. Tot i això, 
la present proposta redueix el gàlib d’ocupació de l’edificació i estableix una limitació 
d’alçada màxima de 7m en PB+1PP als punts més alts del terreny. 
 
D’acord amb l’exposat, es proposa desestimar la sol·licitud de paralització del tràmit, 
tot i que s’han incorporat els aspectes esmentats amb l’objectiu de permetre una 
implantació més integrada amb l’entorn. 
 
● Escrit d’al·legacions 15è: Laia López Faz 
 
- Contingut: Reitera el contingut de l’escrit d’al·legacions 14è. 
 
- Valoració:  
Es reitera la valoració de l’escrit d’al·legacions 14è. 
 
Escrits d’al·legacions 
 
● 16è: Miguel Àngel Maraví Poma i Rosa Laura Puigmal Carreras 
● 17è: Jordi Fonolleda Pérez 
● 18è: Anna Rosa Hervás Hervás 
● 19è: Maria Isabel García Mur 
● 20è: Lluís Claret Serra 
● 21è: Salvador Mira Olivé 
 
- Contingut: Reiteren el contingut de l’escrit d’al·legacions 5è. 
 
- Valoració:  
Es reitera la valoració de l’escrit d’al·legacions 5è. 
 
2.2. Informes d’organismes amb competència concurrent 
 
● Informe de Departament d’Acció Social i Ciutadania: (12/06/2010) 
 
- Contingut: Favorable 
 
● Informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge: (22/07/2010) 
 
- Contingut: Favorable amb les següents consideracions: 
 
Caldrà minimitzar l’edificació en els terrenys amb pendent superior al 20%, o en el 
seu defecte, maximitzar l’adaptació topogràfica de les edificacions, per tal de 
minimitzar el moviment de terres, de conformitat amb la disposició transitòria quarta 
del reglament de la Llei d’urbanisme. 
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Per tal de fomentar la naturalització de l’espai urbà es recomana mantenir les 
espècies arbòries presents en l’àmbit d’estudi, i si resulta escaient, trasplantar-les en 
les zones verdes de caire privat. En aquest sentit, es recomana realitzar un 
tractament adequat en les zones lliures d’edificació prioritzant el seu enjardinament i 
la utilització de materials “tous” i drenants per compensar la pèrdua de permeabilitat.  
 
En el desenvolupament de la modificació puntual caldrà donar compliment a la 
normativa ambiental esmentada a l’apartat d’anàlisi ambiental del present informe així 
com de les mesures correctores establertes en l’informe ambiental adjuntat.  
 
- Efectes sobre la proposta:  
 
Pel que fa a la primera consideració, cal posar de manifest que s’ha reduït el gàlib 
d’ocupació alliberant d’edificació la part de major pendent de la parcel·la. Així mateix, 
per tal de maximitzar l’adaptació topogràfica i minimitzar el moviment de terres, s’han 
considerat les determinacions més restrictives de la Modificació puntual de les 
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en tràmit, a l’hora de definir la cota 
d’implantació de la planta baixa. Les esmentades determinacions plantegen unes 
limitacions majors pels moviments de terres que les regulades per l’article 255 
original, determinant el següent: 
 
-  Els murs d’anivellament a les llindes no podran arribar, en cap punt, a una alçada 
superior a 1,00 m per damunt o per sota de la cota natural de la llinda. 
 
- Les plataformes d’anivellament a l’interior de la parcel·la hauran de disposar-se de 
manera que no depassin uns talussos ideals de pendent 1:5 (alçada: base) traçats 
des de les cotes, per damunt o per sota, possibles a les llindes. 
 
Pel que fa a la segona consideració, aquesta s’ha incorporat a la normativa del Pla, 
com a determinacions pel tractament dels espais lliures. 
 
Pel que fa a la tercera, s’haurà de prendre en consideració en el moment de 
desenvolupament del Pla. 
 
2.3.  Incorporacions d’ofici 
 
S’han incorporat d’ofici les següents determinacions a la present proposta:  
 
a. La regulació de les tanques a vial, conforme a l’esmentada Modificació puntual 
de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en tràmit, de forma que 
s’estableix una alçada màxima d’1 metre per la part opaca i fins a 2 m per la part 
calada de les tanques. 
 
b. La regulació del màxim de llits admesos, en aplicació del rati d’1 llit/50 m² de 
sostre, així com el destí d’un mínim del 20% de les places en règim concertat,  tal i 
com contempla el Pla especial de concreció d’usos i implantació d’equipaments 
gerontològics, aprovat definitivament el 12 de novembre de 2002. 
 
c. Tot i no ser preceptiu en l’ordenació en edificació aïllada, s’ha incorporat a títol 
indicatiu un estudi d’assolellament, del que es desprèn que es garanteix una hora de 
sol, com a mínim, el 21 de gener de cada any, a la totalitat o part de les plantes 
baixes de les edificacions de l’entorn. 
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3. Conclusió 
 
En base als fets exposats, s’informa favorablement l’aprovació provisional de la 
Modificació del Pla especial d’equipament sanitari-assistencial a l’illa delimitada pel 
passeig Sevilla, carrers Pontevedra i Salamanca, rambla del Jardí i carrer Burgos a 
Mira-sol.  
 
 2n.- APROVAR PROVISIONALMENT d’acord amb el que determina l’article 
67.1.d) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya i l’art. 93.7) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el seu Reglament, el projecte de Modificació del Pla Especial de 
concreció de l’equipament i ordenació volumètrica a l’illa delimitada pels carrers 
Sevilla, Salamanca i Pontevedra, promogut per Transportes Francisco Vives, SL, i 
redactat per part de Joan Carbó Seriñana, arquitecte, amb les determinacions que es 
desprenen de l’informe tècnic elaborat pel Servei de Planejament i Gestió de l’Àmbit 
de Territori, i que s’incorporen a la proposta com a motivació específica d’acord amb 
el que determina l’art. 89.5) de la Llei 30/92, de 26 de novembre de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 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. 
 
 3r.- NOTIFICAR el present acord als al·legants, així com al promotor, als 
efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Concretament es 
tracta d’una modificació d’un Pla Especial de Concreció d’ordenació d’aquesta illa on 
es pretén ubicar una residència geriàtrica. Bé, com saben aquest document modifica 
un Pla Especial que ja va ser aprovat l’any 2002 i el que fa és un millor encaix de 
l’edificació en el terreny. S’han presentat diverses al·legacions dels veïns. Ens les 
hem mirat amb molta atenció i les estimem en part i per tant, el que fem és reduir 
bàsicament les alçades de l’edificació a l’alçada reguladora de 9,15, per tal que 
l’edifici sigui adient o s’adigui amb l’entorn i per tant, tingui planta baixa més ú en el 
sector sobretot que fa més pendent. També han incorporat una separació més gran 
respecte a les cases confrontants, per tant, si el planejament general estableix 5 
metres de façana i 3 metres al veí hem establert 7 metres de façana i 5 metres al veí, 
de forma que 7 més 3 l’edificació quedaria en 11 metres als veïns. I hem intentat per 
tant ajustar al màxim aquesta edificació. Hem de dir també que com saben aquesta 
parcel·la ja estava aprovada com a ús geriàtric i per tant, l’Ajuntament no pot denegar 
aquest dret a aquest operador, o a aquest promotor, però sí que pot ajustar-li o 
demanar-li una sèrie de prescripcions, concretament se li demana que el 20% de les 
places siguin concertades amb l’Administració Pública. Pel que fa a la preocupació 
que tenien els veïns en relació al tema de mobilitat dir que un cop s’ha avaluat es veu 
que l’impacte de la mobilitat d’una residència de gent gran és molt petit. Si fos una 
escola sí que ens generaria dificultats de mobilitat, però realment una residència de 
gent gran comporta molt poques afectacions de mobilitat. El que sí demanem és que 
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tingui espai suficient per a que els treballadors puguin aparcar dins la parcel·la. Per 
tant, donaríem pas a les intervencions. 
 

. REGIDORA SRA. RODRIGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Bé, 
nosaltres votarem a favor perquè això ha suposat una millora, sobretot de cara als 
veïns, en el cas ja que en lloc d’edificar el que estava previst s’edifica una alçada de 
9,15, amb el que dins l’entorn no suposa un impacte important. Però el que ens ha 
xocat una mica, i menys mal que ha estat el Sr. Jan Carbó, el que ha fet l’informe, 
l’antic Tinent d’Alcalde d’Urbanisme, el que ha fet la modificació d’aquest Pla Especial 
d’Equipament del carrer Sevilla, Pontevedra, Salamanca, etc. Perquè si no arriba a 
ser el Sr. Jan Carbó, doncs potser en aquests moments tindríem una alçada molt 
elevada i el que més gràcia o el que més m’ha acabat ja de xocar al veure l’informe 
del tot i llegir-me’l és que a què no saben on està domiciliat aquest despatx 
d’arquitectes i advocats? Al carrer Amposta núm. 14-16 de Sant Cugat del Vallès. 
Però bé, “la mujer del César además de ser honesta tiene que parecerlo”. 

 
TORN DE VOTACIÓ 

 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 
membres electius presents). 
 
 8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE NOU TEXT REFÓS DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM AL SECTOR DE CAN CALOPA. (Exp. núm. 
83007/08 X/08/13359). 
 
 1r.- APROVAR en els seus propis termes, contingut i abast, nou Text Refós de 
la Modificació puntual del Pla General Metropolità al sector de Can Calopa, d’acord 
amb la documentació elaborada per part del Servei de Planejament i Gestió de 
l’Àmbit de Territori, que complimenta aquelles prescripcions de l’informe emès dins la 
tramitació de l’expedient per part de la Direcció General de Carreteres del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, i 
que a continuació es transcriuen: 
 
1. Per tal de garantir la viabilitat de la implantació de la via interpolar en l’àmbit de 
la modificació puntual, s’haurà de qualificar de sistema viari el sòl que correspon al 
domini públic del desdoblament de la carretera C-1413a i a la vialitat d’accés al 
sector, definits d’acord amb l’alternativa escollida en l’estudi informatiu clau EI-NB-
07030. Aquest sòl serà de cessió lliure i gratuïta. 
 
2. S’haurà de respectar el gàlib edificatori fixat pel planejament vigent respecte la 
carretera C-1413a. 
 
3. Les actuacions que es plantegin en l’àmbit de la modificació puntual hauran 
d’incloure l’obligació, per part del promotor, del compliment de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. En el 
cas de produir-se enlluernament sobre la carretera C-1413a, el promotor haurà 
d’executar, a càrrec seu, les mesures de protecció pertinents. 
 
4. No es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre 
residu que afecti a la seguretat viària en les zones adjacents a les carreteres. Totes 
les activitats hauran de complir amb tot allò que estableix la Llei 3/1998, de 27 de 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.12.10                    pàg. 37 
 
 

febrer, de la intervenció integral de l’Administració Ambiental i el seu reglament, 
Decret 136/1999, de 18 de maig. 
 
 2n.- REMETRE l’esmentat nou Text Refós a la Direcció General de Carreteres 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, tenint en compte l’alternativa formulada per part municipal a partir de les 
prescripcions de l’esmentat informe de la Direcció General de Carreteres  en el traçat 
de la “Nova via Interpolar des de la connexió amb la B-150 fins el pas de la línia de 
ferrocarril Mollet – Papiol. Tram: el Papiol – Sant Cugat del Vallès, Vial Interpolar per 
evitar l’afectació a la funcionalitat de l’escorxador municipal  i punt verd, incorpora la 
reserva viària que proposa en el seu informe preceptiu, tot indicant que el domini de 
dita franja de terreny és de titularitat municipal als efectes de llur ulterior incorporació 
a l’obra pública que pugui promoure i executar la Direcció General de Carreteres. 
 
 3r.- INSTAR a la Direcció General de Carreteres del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, l’emissió del 
corresponent informe, en ordre a prosseguir amb la tramitació de l’expedient fins llur 
aprovació definitiva per part del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya, amb especial sol.licitud de determinació de la línia 
d’edificació en els termes de l’art. 87 i concordants del Reglament de Carreteres, per 
concórrer un supòsit de consolidació de l’edificació que en resulta compatible amb la 
previsió d’ampliació de la carretera actual. 
 
 4t.- SOTMETRE l’expedient a un nou tràmit d’informació pública per termini 
D’UN MES, a partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província, en un diari de major circulació, premsa local, tauler 
d’edictes municipal i mitjans telemàtics de la forma legalment prevista, d’acord amb el 
que determina l’art. 112.2) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que haurà 
d’incorporar l’informe favorable de la Direcció General de Carreteres, tenint en 
compte la naturalesa jurídica del present document sotmès a la normativa urbanística. 
 
 5è.- ELEVAR al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, el present expedient i els seus antecedents, als efectes 
d’interessar l’aixecament de la suspensió de l’aprovació definitiva de la modificació 
puntual de Pla General al sector de Can Calopa, de Sant Cugat del Vallès, i en 
conseqüència resolgui conforme a dret l’aprovació definitiva i ulterior entrada en vigor. 
 
 6è.- COMUNICAR el present acord a l’Entitat Metropolitana de Serveis 
Hidràulics i Tractament de Residus, amb trasllat de la documentació planimètrica que 
s’aprova, i de la que es desprèn l’existència d’una franja de terreny paral·lela a la 
carretera de Molins de Rei a Caldes de Montbui km. 7, que haurà d’ésser exclosa de 
l’àmbit territorial que fou fixat en el conveni subscrit el 3 de novembre de 2008, 
considerant que aquesta ha d’ésser una reserva viària de cessió lliure i gratuïta a 
favor de la Direcció General de Carreteres, sempre que es procedeixi de conformitat 
a les previsions del punt cinquè anterior. 
 
 7è.- DONAR TRASLLAT del present acord i els seus antecedents a l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix, considerant que la present modificació del 
planejament general abasta àmbits de sòl del seu territori. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Concretar que es 
tracta de la planta de compostatge. Com vostès saben aquesta planta de 
compostatge l’Ajuntament la traspassa a l’Entitat Metropolitana i l’Entitat 
Metropolitana ens va sol·licitar un canvi de la clau urbanística del terreny. 
Concretament això estava ubicat amb una clau 7b, equipament local i l’Entitat 
Metropolitana ens demana que ho passem a clau 4, que és serveis tècnics. 
Concretament la Generalitat de Catalunya ens demana que fem aquesta refosa i a 
més aprofitem per aportar una solució al traçat de la Via Interpolar. Havia demanat la 
intervenció en aquest punt el representant de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, Sr. Pau Alonso. Si li poden acostar el micro si us plau? 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. PAU ALONSO, EN REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 
MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX, EN ELS TERMES DE 
L’ART. 44.2.ll) DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. 
 

Gràcies Sra. Conesa, bona tarda a tothom. Jo no em manifestaré concretament 
sobre aquest punt perquè justament la proposta d’aprovació acaba d’arribar a les 
nostres mans fa escassos minuts. En tot cas, sí que volia aprofitar per fer-li una 
petició i és que com fins i tot està previst en el Conveni quan hi hagi sessions 
informatives d’urbanisme i hi hagi temes que afecten a Valldoreix i com ha estat en 
les darreres dates, concretament per parlar per exemple del tema de l’avanç de 
modificació de zones verdes, si us plau, continuïn amb aquesta dinàmica perquè com 
vostès mateixos reconeixen aquí en el setè punt que és donar trasllat del present 
acord a l’EMD de Valldoreix, donat que està dins del seu territori i en canvi nosaltres 
haguéssim agraït tenir coneixement previ de que hi havia la presentació d’aquest punt 
en aquest Ple i tenir coneixement concret de quina era la seva proposta. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Molt bé, gràcies; 
recollim el prec. Intervencions o Grups que volen intervenir. 

 
. REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Tot i 

estar d’acord amb la primera part de l’explicació que vostè ha fet i bé de l’arreglo que 
li fan a la Interpolar, nosaltres ens abstindrem, perquè com vostè ja deu saber el 
nostre Grup sempre s’ha oposat al Vial Interpolar. 

 
TORN DE VOTACIÓ 

 
Vots a favor:      20 (CiU, PSC, PP, ERC i Sr. Vázquez-Dodero)  
Vots en contra:   0 
Abstencions:       3 (ICV-EUiA) 

 
9.- PROPOSTA D’INICI DE PERMUTA DE TERRENYS AMB EL BISBAT DE 

TERRASSA. 
 
 1r.- INICIAR d’acord amb el que determina l’art. 47 del Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, expedient 
de permuta entre la finca propietat del Curato de Valldoreix que dóna front al carrer 
Santjoanistes, de 3.968,44 m2 que s’ha de segregar, amb altra finca de propietat de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès situada a l’àmbit del sector Turó de Can Mates, 
de 3.968,44 m2 que s’ha de segregar i amb accés del carrer Josep Irla, qualificades 
d’equipament pel planejament urbanístic  tenint en compte l’equivalència de valors 
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entre els béns que es permuten, l’import de la qual es determina en un valor 
d’1.221.922,36 € per a cadascuna, considerant que en l’expedient es justifica l’interés 
públic en dita operació per donar compliment a la Llei de Culte i el seu Reglament i 
als programes d’implantació d’equipaments dotacionals per tal d’oferir la possibilitat 
de construcció d’habitatges destinats a joves i gent gran respectivament, a través de 
l’empresa pública municipal Promusa. 
 
Descripció finca de titularitat municipal: 
 
URBANA: Porció de terreny de 3968,44 m2 que es troba al terme municipal de Sant 
Cugat del Vallès, de forma rectangle irregular a l’àmbit del Pla Parcial Sector de Can 
Mates – Ctra. de Vallvidrera. Confronta al Nord amb camí interior de la zona verda del 
Turó de Can Mates, al Sud amb carrer Josep Irla, a l’Est i a l’Oest amb zona mixta 
municipal (ZV-E1). 
 
Inscripció registral: Pendent d’inscripció. La major finca es troba inscrita en el  
Registre de la Propietat núm. 1 de Sant Cugat del Vallès, al Tom–Llibre 1385, Foli 90, 
finca registral núm. 48778. 
 
Títol: Li pertany a títol de cessió gratuïta i obligatòria en el Projecte de Compensació 
del Pla Parcial de sector Turó de Can Mates – Ctra. de Vallvidrera. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens. 
 
Valoració: 1.221.922,36 € 
 
Aquesta finca s’ha de segregar de la major finca registral inscrita al Registre de la 
Propietat núm. 1 de Sant Cugat del Vallès al Tom-llibre 1385, foli 90, finca núm. 
48778. 
 
URBANA: Porció de terreny de 3.968,44 m2 de forma irregular que es troba al terme 
municipal de Sant Cugat del Vallès enfront al carrer Santjoanistes. CONFRONTA al 
Nord part amb el convent de les germanes santjoanistes i part amb el carrer 
Santjoanistes, al Sud part amb finques referència cadastral 2302703DF2920A i part 
amb finca municipal (bé patrimonial núm. 65), a l’Est amb el carrer Santjoanistes i a 
l’Oest amb l’Av. Villadelprat. 
 
Inscripció registral: Pendent d’inscripció. La major finca es troba inscrita en el 
Registre de la Propietat núm. 2 de Sant Cugat del Vallès, al Tom–Llibre 87, Foli 110, 
finca registral núm. 2634 
 
Títol:  Pertany a Curato de Valldoreix a títol d’immatriculació.  
 
Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens. 
 
Valoració: 1.221.922,36 € 
 
Aquesta finca s’ha de segregar de la major finca registral inscrita al Registre de la 
Propietat núm. 2 de Sant Cugat del Vallès, al Tom-llibre 87, foli 110, finca núm. 2634, 
inscripció primera. 
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 2n.- DETERMINAR l’aplicabilitat de la permuta amb les següents condicions, 
que caldrà complimentar per a l’exercici dels drets edificatoris de les finques propietat 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i el Curato de Valldoreix: 
 
2.1.- Finca que s’adjudica a l’Església Catòlica.  
 
2.1.1.-  La Parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix i el Bisbat de Terrassa procediran a 
redactar un Pla Especial d’Assignació d’Usos i Ordenació sobre la finca que adquirirà 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, confrontant al carrer Josep Irla, per tal que 
pugui ser destinada a ús religiós, amb les determinacions de caràcter tècnic a que fa 
referència el quadre d’edificabilitat que es contrau a:  
- edificabilitat: 0,75 m2s/m2st. 
- ocupació màxima: 40%. 
- alçada reguladora màxima: 12 m equivalent a planta baixa i un pis. 
- alçada campanar/signe extern identificador: 15 m. 
- separació a límits: els determinats en la documentació planimètrica. 
 
2.1.2. Totes les despeses derivades de l’elaboració, redacció i concreció del Pla 
Especial d’Assignació d’Usos i Ordenació, així com les derivades de l’execució de les 
obres i instal·lacions, i les de la transmissió a favor municipal seran íntegrament a 
càrrec del seu promotor. 
 
2.1.3. El planejament especial incorporarà la possibilitat que les associacions 
residenciades a Sant Cugat del Vallès puguin participar en les activitats docents i 
culturals que puguin derivar-se de la construcció del centre de culte catòlic, que en 
resultin compatibles amb aquell ideari de valors permanents i socials que són propis i 
imputables a l’església catòlica per tal de fer partícip d’aquelles activitats amb voluntat 
d’obertura a la societat.   
 
2.2.- Finca que s’adjudica a l’Ajuntament: 
 
2.2.1.- L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès observarà el planejament aplicable que 
es contrau a: 
 
- Modificació puntual del PGM per a la substitució del sistema d’equipaments 
comunitaris pel sistema d’habitatges dotacionals per a joves, aprovada definitivament 
el 21 de febrer de 2008,  que qualifica en 3.968,44 m2 com a  Sistema d’habitatges 
dotacionals (clau 10hj) i  sistema d’equipaments existents (clau 7a) d’acord al Pla 
General Metropolità de l’any 1976.  
 
- La porció de terreny té afectacions de vialitat al front del carrer Santjoanistes i al 
front de l’avinguda Villadelprat. Aquestes afectacions hauran de ser objecte de cessió 
prèvia o simultàniament a la formalització de la permuta, per tal de que la porció de 
terreny assoleixi la condició de solar. 
 
- Caldrà elaborar un expedient de transcripció amb modificació puntual de Pla 
General, per tal d’incorporar a la superfície de 3.968,44 m2, la qualificació 
d’habitatges dotacionals per a joves. 
 
2.2.2.- Els paràmetres urbanístics bàsics són els següents: 
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- Per a la part qualificada de 10hj, la Modificació puntual del PGM per a la substitució 
del sistema d’equipaments comunitaris pel sistema d’habitatges dotacionals per a 
joves va establir uns paràmetres determinats. 
 
- Per a la part qualificada de 7a, en resulten d’aplicació les condicions d’edificació del 
tipus d’ordenació de la zona on se situa, en aquest cas la Zona d’ordenació en 
edificació aïllada (clau 20a/10), d’acord amb l’article 217.2.a) de les Normes 
Urbanístiques del Pla General Metropolità. 
 
- Superfície de sòl: 3.968,44 m² (qualificacions de 10hj i de 7a) 
- Índex d’edificabilitat: 0,75 m²st/ m²s  
- Nombre de plantes: PB+1PP 
- Alçada reguladora màxima: 9,15 m 
 
 3r.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini d’UN MES, 
mitjançant edictes municipals a inserir en el Butlletí Oficial de la Província, premsa 
escrita, i tauler d’edictes municipal, per tal de garantir els principis de participació 
ciutadana i igualtat. 
 
 4t.- PROCEDIR, d’acord amb el que determina l’art. 100 i concordants del 
vigent Reglament dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, a 
anotar en l’epígraf corresponent a l’Inventari de Béns Immobles, els aspectes a que fa 
referència aquest acord. 
 
 5è.- RECTIFICAR els Padrons Fiscals Municipals, en allò que sigui necessari 
en ordre a la possible imposició de les càrregues tributàries corresponents. 
 
 6è.- DONAR COMPTE de l’esmentat expedient a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, 
amb l’objecte d’interessar l’informe determinat als art. 40 i 47 de l’esmentat  
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, superat que sigui el tràmit d’informació 
pública i participació ciutadana, sense que constin impugnacions davant la proposta 
inicial. 
 
 7è.- DELEGAR en la Junta de Govern Local el desenvolupament dels 
esmentats acords. 
 
 8è.- TRASLLADAR el present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: El Bisbat de Terrassa 
és titular d’uns terrenys darrera l’Estació de Valldoreix. Són uns terrenys qualificats 
amb la clau 10 h) j), que és la clau d’habitatge de joves i es va mostrar interessat 
aquest Bisbat, entrant una sol·licitud a l’Ajuntament de Sant Cugat en relació a poder 
bescanviar aquest terreny per un terreny d’equipaments a la zona del Turó de Can 
Mates. Un cop avaluada la possibilitat de la valoració i la possibilitat i oportunitat s’ha 
valorat que és d’interès general poder disposar d’un terreny proper a l’Estació de 
Valldoreix per estudiar exactament la possibilitat d’ubicar-hi habitatge de protecció i 
estudiar en concret si ha de ser de joves o ha de ser de gent gran, però pensem que 
és una molt bona ubicació que permetria amb una planta baixa més ú, tenir uns 
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habitatges molt propers a l’Estació i per contra cediríem un solar dels mateixos 
metres i amb el mateix sostre per tal que el Bisbat podés ubicar una Església a la 
zona del Turó de Can Mates. 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. PAU ALONSO, EN REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 
MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX, EN ELS TERMES DE 
L’ART. 44.2.ll) DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. 
 

Gràcies un altre cop. Sento ser reiteratiu Sra. Conesa avui, però no em queda 
més remei. Però nosaltres no teníem coneixement d’aquesta proposta en concret, 
ens consta que havia tingut alguna conversa vostè amb la Sra. Turu i que li havia 
avançat això, però segons tenim entès no anava a cap aprovació plenària. En tot cas 
jo no entraré ara, això perquè és una conversa particular entre vostès, però vostè ens 
pot dir que a lo millor sí que li havia dit, però sí que volia deixar de manifest que en 
aquest cas sí que ens hauria agradat que s’hagués complert el conveni i que ens 
hagués demanat l’informe tècnic preceptiu previ. Això sense detriment de que això és 
possible, aquesta permuta és possible perquè en el seu dia l’Ajuntament de Sant 
Cugat va fer, va tirar endavant una modificació del PGM en aquests terrenys, també 
sense notificar-la ni a l’EMD ni a la pròpia propietat. Com a mínim això ens consta a 
nosaltres per boca del capellà que s’ocupava d’aquests terrenys. Desconec si el 
Bisbat estava assabentat. En aquell moment les informacions eren que no ho estava. 
Per tant, si ho estava el Bisbat no ho estava l’Administrador dels seus propis terrenys 
i per suposat l’EMD no ho estava. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Gràcies Sr. Alonso. 
No es tracta d’una conversa informal amb la Sra. Turu. És una conversa oficial en un 
despatx municipal amb tècnics i funcionaris municipals. Per tant, a la Sra. Turu se li 
ha notificat exactament en una Comissió de seguiment de temes aquesta qüestió. No 
entenem que al tractar-se d’una permuta de terrenys es tracta d’un tema de titularitat. 
No es tracta d’un document urbanístic. Per tant, no correspon l’informe de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada, sinó que és una operació patrimonial d’un privat amb 
l’Ajuntament de Sant Cugat. No entenem que l’Ajuntament de Sant Cugat per això 
hagi de demanar informe a l’Entitat Municipal Descentralitzada. Si no ho tinc mal 
entès també demanaré als tècnics que facin l’informe corresponent. Però li asseguro i 
crec que vaig orientada en aquest sentit.  

 
. REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Avia’m, 

nosaltres ens abstindrem per dues qüestions i deixi’m -donat que estem parlant de 
l’Església- que em posi una mica bíblic i parlaré del pecat original, d’aquesta 
operació. Pecat original jo el diferenciaria en dues coses: una primera que és quan es 
va fer aquesta requalificació urbanística d’aquells terrenys a 10h ni l’EMD ni la 
mateixa propietat va ser informada. Hem fet una miqueta d’història i hem fet una 
miqueta de recuperació i en som conscients que no va anar així, va ser una decisió 
unilateral de l’Ajuntament que va requalificar aquells terrenys del Bisbat de Terrassa i 
bé, després de tot aquest temps també ens estranya moltíssim que el Bisbat no 
hagués posat cap recurs per tal de canviar aquesta requalificació. Perquè clar clau 
10h j) és una clau urbanística que només permet fer lloguer per joves, públic en un 
terreny de l’Església. Entendran vostès que és una miqueta estrany que l’Església es 
dediqui a fer habitatges per a joves. Aleshores, entenem que l’operació com a mínim 
és una miqueta estranya, és estranya perquè requalificar uns terrenys de l’Església 
per a fer habitatges de lloguer per a joves. Aleshores, com que no ho veiem molt clar 
ens abstindrem en aquest sentit. 
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. REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sra. 

Conesa, no em renyi avui. Perquè avui està renyant molt. No, escolti, a veure, tres 
coses. La primera cosa: nosaltres hem llegit l’informe de valoracions i pensem que és 
un informe de valoracions summament complex. Normalment l’informe de valoracions 
ha de tenir un resultat final que és que les operacions han de quadrar i aquest 
quadra. Però no sabem veure si quadra abans de...és a dir, si està fet per quadrar, 
parlant clar, o quadra realment. I per tant, com que no tenim prou criteri voldríem 
estudiar-lo més a fons i tenir amb vostès la possibilitat de discutir-ho, perquè realment 
després de la Comissió Informativa varem veure que la cosa anava d’allò. La segona 
cosa que li volíem dir és també que les converses amb la Sra. Turu segur que són en 
despatx oficial, segur que són tècnics oficials però que haurien de ser, nosaltres ho 
celebrem, però el que ens agradaria és que fossin positives, i per tant, que arribessin 
aquí amb l’acord. Això és el que seria important per a nosaltres. Que fossin positives, 
que hi hagués un acord entre les dues Administracions i que aquests temes 
urbanístics que afecten a Valldoreix arribessin aquí amb un consens. Això és el que 
nosaltres desitgem i celebrant que anàvem per bon camí fa uns mesos i ens hagués 
agradat que hagués continuat. I la última cosa que nosaltres volem dir és que en 
l’informe de valoracions hem vist un paràgraf que també justifica la nostra abstenció 
que és que parlant del Pla d’Equipaments, precisament perquè parlava del Pla 
d’Equipaments i en aquest paràgraf hi ha una observació dels tècnics municipals que 
signen el document que diu: “de la mateixa manera correspondrà al Servei de 
Planejament i Gestió fiscalitzar l’aspecte relatiu a les matèries de la seva competència 
i en conseqüència hauran de comprovar que aquesta permuta no perjudiqui el procés 
i previsions d’equipaments públics d’aquest sector en general –es refereix a Can 
Mates, estem parlant de canviar el terreny de Valldoreix per Can Mates, ho dic per la 
gent que ens segueix- el procés i previsions d’equipaments públics d’aquest sector en 
general i de l’educatiu en particular, ja que l’adopció d’aquests 3.968,44 m2 de sòl no 
haurien de provocar cap dificultat futura pel desenvolupament del sostre necessari 
per absorbir les possibles necessitats que pugui generar la demanda d’equipaments 
públics de tipus educatiu o aquell que en cada cas sigui necessari en virtut de les 
demandes exigides per exigències socials en cada cas.” En definitiva, en un 
llenguatge més planer, perquè com sempre l’Administració parla amb un llenguatge 
més rebuscat, el que vol dir suposo és que abans de cedir aquest terreny el que 
hauríem de veure és si no el necessitem per res i especialment si no el necessitem 
per cap tema educatiu. Acabem d’aprovar un Pla d’Equipament, aleshores quan hem 
vist aquest paràgraf em dit: home doncs mira, precisament “hablando de Roma”, 
aleshores la nostra pregunta és: Aquesta observació que fa el tècnic municipal hem 
buscat en l’expedient si tenia alguna resposta per part d’altres tècnics i no l’hem 
sabuda trobar i com que no l’hem sabuda trobar doncs davant de la incògnita ens 
abstenim perquè no voldríem pas cedir un terreny i que després sense haver-ho 
pensat prèviament el necessitem per raons educatives.  

 
. TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Bé, molt bé, moltes 

gràcies. Només comentar que voldria saber si vostès l’any 2002 van votar a favor de 
l’aprovació del planejament del 10 h j). Per tant, no entenc perquè vostè avui diu 
quina operació més estranya quan vostè, el seu Grup, hi va votar a favor l’any 2002. 
És igual Sr. Calderon, vostè representa un Grup que l’any 2002 no la va veure tan 
estranya. Respecte al Sr. Gausa, aquest és un document patrimonial, és un tràmit 
patrimonial, no és un tràmit urbanístic. Per tant, nosaltres parlem amb Valldoreix, crec 
que la majoria de vegades arribem a bon port, però és que en aquesta ocasió ja ho 
hem fet i no requeríem aquest document que vostès estan insinuant que 
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necessitàvem. Per tant, bé, jo crec que la feina sí que s’ha fet de forma correcta. Amb 
el tema que vostè diu de les valoracions no hi tenim cap inconvenient. Nosaltres 
iniciem un tràmit de permuta que supervisa la Generalitat de Catalunya. És a dir, si la 
Generalitat de Catalunya no considera adient aquesta permuta es desactiva aquest 
document i per tant, cadascú es queda el seu terreny original, no passa res. I pel que 
fa al Pla d’Equipaments, efectivament, és a dir, nosaltres només podem fer aquest 
canvi si assegurem que a la zona del Turo de Can Mates no necessitarem aquest 
terreny per a cap equipament per les necessitats del barri, això està clar. Però tinguin 
en compte també que bé, vostès van aprovar la Llei de Culte i una de les 
prescripcions que diu la Llei de Culte, precisament, és la reserva dels equipaments o 
d’un percentatge d’equipaments també per als barris de la ciutat. 

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

ràpid, molt ràpid. És que vostè ha dit que el 2002 varem votar a favor d’aquesta 
operació, però és que no només hi havia aquesta pastilla, eren més pastilles i 
nosaltres sabíem la primera part que era ubicar pastilles 10 h j), lloguer per a joves a 
la ciutat el 2002. La segona part nosaltres no la sabíem. Per tant, entendrà que jo em 
pugui abstenir en aquest punt. 

 
. TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Si jo entenc la seva 

abstenció, però no em digui que és per aquest motiu perquè l’any 2002 li asseguro 
que el document establia perfectament de qui era titularitat aquesta pastilla. Per tant, 
el seu Grup va votar a favor d’un document que deia que posàvem habitatges per a 
joves en un terreny de l’Església. Per tant, no em diguin que aquesta operació és 
estranya, la de l’any 2002, perquè vostès hi van estar a favor. Si no hi ha més 
intervencions passem a la votació. 

 
TORN DE VOTACIÓ 

 
Vots a favor:      16 (CiU, PP, ERC i Sr. Vázquez-Dodero)  
Vots en contra:   0 
Abstencions:       7 (PSC i ICV-EUiA) 
 
 10.- DACIÓ DE COMPTE D’ACORD DE JUNTA DE GOVERN ENVERS 
DESISTIMENT EN RECURS DE CASSACIÓ CONTRA SENTÈNCIA DEL TSJC EN 
EL RCA 494/2004 – ISJ:288/10. 
 
 1r.- DONAR COMPTE I RESTAR ASSABENTATS i APROVAR en allò que 
sigui de menester, en els seus propis termes, contingut i abast, l’acord adoptat per la 
Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 9 de desembre de 2010 i que 
copiat literal de l’acta diu: 
 
“PROPOSTA DE DESISTIMENT EN RECURS DE CASSACIÓ CONTRA 
SENTÈNCIA DEL TSJC EN EL RCA 494/2004 – ISJ:288/10. 
 
1r.- ACORDAR el desistiment del recurs de cassació interposat davant el Tribunal 
Suprem per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a través del legal representant 
municipal, contra Sentència número 741, de data 22 de juliol de 2009, que resolgué 
estimar el recurs contenciós administratiu interposat per JOSEL, SL, que tramità la 
Secció 3a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, amb el número 494/2004, envers l’anul·lació de la Resolució del Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 26 de 
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juliol de 2004, que aprovà definitivament la Modificació Puntual del Pla General 
Metropolità a l’àmbit de Can Marcet i terrenys confrontants amb el carrer Arnau de 
Vilanova de Sant Cugat, sempre que aquesta situació es produeixi simultàniament 
amb el desistiment de la Generalitat de Catalunya en l’esmentat recurs de cassació, 
tenint en compte que el posicionament municipal esdevé de conformitat amb l’acord 
de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya de data 11 de novembre de 2010, i 
Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya de data 16 de novembre de 2010, en la qual s’aprova definitivament la 
nova Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de Can Marcet de Sant 
Cugat, promoguda i tramitada per l’Ajuntament de Sant Cugat. 
 
2n.- TRASLLADAR el present acord a l’advocat en exercici, Sr. Jordi Miró Fruns, als 
efectes de la seva participació en la necessària instrumentalització per a formalitzar el 
desistiment municipal envers el recurs de cassació referit en el punt 1r anterior. 
 
3r.- DONAR COMPTE dels presents acords a la Comissió Informativa d’Urbanisme 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, als efectes procedents. “ 
 
 2n.- ELEVAR certificació del present acord a la Conselleria de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, i a la representació 
lletrada de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, als efectes procedents. 
 
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 
 11.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS FORMULADES I 
ACORD DEFINITIU DE MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 
2011. 
 
 Dins el termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i 
ordenació de tributs, i de modificació d’ordenances fiscals que hauran de regir a partir 
de l’1 de gener de 2011, s’han presentat al·legacions per les entitats legítimament 
interessades. En concret, s’han presentat les següents: 
 
- Fernando Vázquez-Dodero, Regidor no adscrit 
- Sant Cugat Business Center, SL 
 
Presentades fora de termini: 
 
- Grup Municipal d’ERC 
- Associació de Promotors Constructors i Constructors d’Edificis de Barcelona. 
 
 Vist l’informe emès per l’interventor municipal i la lletrada assessora jurídica 
d’Economia que figura dins de l’expedient.  
 
 De conformitat amb el que disposa l’article 17.3) del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, s’eleva al Ple municipal la següent proposta: 
 
 PRIMER.- ESTIMAR l’al·legació presentada pel senyor Fernando Vázquez-
Dodero en relació a l’extensió de la bonificació del 95% en l’Impost sobre l’Increment 
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del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana a les transmissions “Mortis Causa” als 
successors de primer grau independentment que l’hereu convisqui amb el causant. 
 
 SEGON.- DESESTIMAR l’al·legació presentada per Sant Cugat Business 
Center SL en relació al canvi de grup de tributació dels Centres de Negocis i similars 
per la Taxa de Recollida de Residus a l’espera de fer un estudi més exhaustiu que 
valori l’impacta econòmic.  
 
 TERCER.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per part del Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i de l’ Associació de Promotors 
Constructors i Constructors d’Edificis de Barcelona atès que ambdues es presentaren 
fora de termini. 
 
 QUART.- APROVAR DEFINITIVAMENT 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 valors 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 
 

 CINQUÈ - PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’aprovació definitiva 
de les anteriors ordenances fiscals  així com l’articulat de les modificacions de les 
actuals ordenances fiscals aprovades per regir durant l’exercici 2011 i següents 
mentre no es deroguin, de conformitat amb el que estableix l’article 17.4 del Text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
 
 SISÈ.- DELEGAR a la Junta de Govern Local la competència per establir i 
modificar els preus públics, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals. 
 
 SETÈ.-  NOTIFICAR aquests acords als interessats als efectes oportuns. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: 
Efectivament aquesta és la resolució ja de les al·legacions i per tant aprovació 
definitiva de les Ordenances Fiscals per a l’any 2011, i també per donar 
competències a la Junta de Govern per a la fixació de preus públics, que com ja 
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saben tots vostès traspassem aquesta competència a la pròpia Junta de Govern. En 
definitiva tancar les Ordenances Fiscals, només recordar que és tancar ja tot el marc 
d’ingressos, que saben que fem l’aprovació inicial amb anterioritat a la confecció dels 
pressupostos i de tota la despesa i reiterar una vegada més que quan es parla de 
pressupostos públics i de la gestió del diner públic no només ens hem de focalitzar en 
la despesa, que ho hem de fer de forma molt acurada sinó que hi ha un element que 
és clau i consubstancial a tenir una bona gestió econòmica que és controlar els 
ingressos. I el primer pas per tenir els ingressos ben controlats és pressupostar amb 
prudència tots els ingressos perquè si realment comets un error amb la 
pressupostació dels ingressos doncs això va en cascada a possibles problemes 
financers de la Institució. Fins el dia d’avui hem estat molt prudents amb la 
pressupostació dels ingressos. D’això han estat degudament informats tots els Grups 
municipals. La realitat de les diferents liquidacions ha vingut posant de manifest que 
s’ha encertat amb aquesta política de prudència i per l’any 2011 no deixa de ser un 
any amb certes incògnites importants que s’ha tingut també i molt en compte el criteri 
de la prudència i que veurem com evoluciona l’exercici per veure si efectivament 
també en aquest any 2011 s’encerta aquesta previsió econòmica. En qualsevol cas, 
dues al·legacions: una del Regidor el Sr. Fernando Vázquez-Dodero, en la qual per 
segon any ens posava de manifest una al·legació que tractava d’estendre la 
bonificació, o tracta d’estendre la bonificació del 95% en l’Impost sobre l’Increment de 
Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana, és a dir, sobre el que paguem de 
plusvàlues, en transmissions patrimonials, en aquest cas en les transmissions que es 
produeixin per mortis causa als successors de primer grau independentment que 
l’hereu convisqui amb el causant. Fins ara només tenia aquesta bonificació del 95% 
aquella persona que rebia l’herència, per mortis causa i era la seva vivenda habitual 
durant els dos últims anys. Si hi havia algun altre hereu de primer grau que no 
formava part d’aquesta vivenda, que no hi residia, tenia una bonificació diferent que 
era el 50%, no del 95%. Aquesta al·legació se li accepta al Sr. Fernando Vázquez-
Dodero i per tant, estenem aquesta bonificació independentment de si s’està convivint 
en aquella mateixa propietat o no en els últims anys. No hi ha aquesta diferenciació i 
en aquest segon any hem cregut oportú davant de la reiteració i de la correcta 
motivació de la mateixa doncs l’equip de govern ha cregut que era bo estimar aquesta 
al·legació i fer la modificació pertinent. Hi ha hagut també una altra al·legació 
presentada pel Sant Cugat Bussiness, el Centre de Negocis on demanava un canvi 
de grup de tributació dels centres de negocis i similars per la taxa de recollida pel 
tractament de residus i aquesta la desestimem a l’espera de fer un estudi més 
exhaustiu, perquè aquí hi havia qüestions legals també a tenir en compte i en 
qualsevol cas amb el temps corresponent a la resolució d’al·legacions finalment no 
s’ha vist del tot clar per procedir a una estimació. La desestimem però deixem la porta 
oberta a seguir treballant en aquest tractament d’aquestes taxes i potser més 
endavant sí que correspon fer una modificació al respecte. Amb això queda tancada 
les Ordenances Fiscals i com deia el marc d’ingressos. El pressupost com saben 
també s’ha aprovat automàticament i per tant jo crec que bé tenim davant una 
situació de nou controlada, una situació amb un marc d’ingressos i amb una despesa 
i amb un pressupost que fonamentalment a mi la virtut més principal que m’agradaria 
posar de manifest, independentment de les valoracions polítiques o de l’accent que 
pugui tenir un pressupost polític vist pels diferents Grups municipals i que crec que 
aquest va ser el debat de l’aprovació inicial, no el de la definitiva, quan hi ha un marc 
d’al·legacions el fet de que per exemple aquest any no hi hagi al·legacions doncs jo 
crec que el tema és que ens ha de conscienciar que tècnicament és un pressupost 
real, o és un pressupost ben construït, independentment dels accents ideològics que 
pugui tenir cada Grup, que com repeteixo això forma part del debat inicial, jo crec que 
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aquest exercici que s’ha fet aquest any i saben que aquest va ser motiu de discussió 
en exercicis anteriors, és a dir, quin tipus d’al·legacions, què és el què hem de fer en 
un procés d’al·legacions jo entenc que en aquest any el que sí tots estem d’acord és 
que tenim un pressupost real, ben construït i que amb independència dels accents de 
les diferents polítiques públiques on cadascú hi posaria més relleu econòmicament 
parlant o no, doncs tenim un pressupost que respon a la realitat i per tant, un 
pressupost fort que segueix essent una eina de nivell molt important per tal de fer 
front a una situació complicada com la que realment estem vivint en el marc de la 
gestió pública, la gestió municipal i per descomptat per tot el que fa referència al 
tractament de les finances.  
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Bueno, agradecer al Sr. 
Joly que se haya aceptado esta alegación debido a que con ella entiendo que se 
corrige una injusticia que se producía en el supuesto de que el heredero no 
conviviera con el causante y sólo por ese motivo tenía un 45% menos de bonificación 
que en el caso de que hubiera residido en la misma unidad familiar, en la misma 
vivienda habitual. Como consecuencia de este cambio a partir del año 2011 en los 
casos que suponga esta transmisión se producirá un ahorro que creo que debería 
haberse producido todos estos años que yo le he venido reclamando esta alegación, 
pero finalmente hemos llegado. Otra alegación que le pedía siempre era llegar al 50% 
de la deducción del IBI, que ya se ha llegado como usted me dijo el primer año, esto 
es un largo recorrido, llegaremos el último año, lo que sí no he conseguido evitar el 
tope que está establecido como consecuencia de la cesión a otros Grupos. Muchas 
gracias Sr. Joly y ánimo con el presupuesto. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Bé, el 
Partit Popular votarem en contra de l’ordenança en general. Potser si la votéssim 
separadament hi hauria alguna d’elles que sí que acceptaríem, com per exemple, 
aquesta que ha estat acceptada del Sr. Vázquez-Dodero, que es va presentar en el 
seu moment pel Partit Popular a començament de mandat. Va ser una de les 
propostes. Però per altra banda, i que em congratulo de que hagi estat acceptada, 
però per altra banda, perquè a fi de comptes és una cosa que beneficiarà als 
santcugatencs, per una altra banda, hi ha una altra cosa que ens continua preocupant 
que són els ajuts a les famílies nombroses que encara que s’hagi ampliat a altres 
tipus de famílies, com poden ser les monoparentals, ja des de l’any 2003, quan va 
sortir per part del govern de l’Estat el fet de que es podia arribar a eximir de l’IBI a les 
famílies nombroses, es va fer un estudi per part del Departament d’Economia 
d’aquest Ajuntament a on sí que es podia arribar al tram que corresponia pagar, es 
podia deixar, es podia a través de l’IBI deixar d’abonar aquest Impost per part de les 
famílies nombroses, no tenir un topall com s’ha arribat d’un 50% en aquest exercici a 
més amb una quantitat de diners que no és per a totes les famílies per igual. 
Considerem que és de cabdal importància que aquest tipus d’ajut s’estudiï per a que 
puguin arribar a quedar exemptes del pagament les famílies nombroses i també 
ampliat a la resta de famílies que avui en dia s’han aconseguit incorporar. Després 
una altra cosa que ens preocupa i molt és el fet de la pujada tan impressionant de 
l’IBI que hi ha hagut des de l’any 2003 fins els nostres dies. Hem pujat més d’un 50% 
quasi bé l’IBI, 8, 10, vint i escaig, hem anat fent. Si fem l’acumulació, la pujada de l’IBI 
a Sant Cugat del Vallès ha estat exponencial. Crec que per part de l’Ajuntament 
encara que en aquest cas s’hagi pujat una part, un 0,52, em sembla recordar, hi 
haurà famílies que els haurà pujat molt, altres que no són tampoc la gran majoria que 
els ha quedat amb una pujada d’un 3,5 a la vora un 5%. Crec que d’acord que a 
través de l’IBI és una manera de nodrir-se els fons d’ingressos a les arques 
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municipals, però crec que també hi ha altres maneres de potenciar altres ingressos 
que no sigui a través de l’IBI, com pot ser a través del IAE. Intentar fer arribar noves 
empreses a Sant Cugat que puguin cotitzar IAE i aquest IAE quedar-nos cap als 
nostres recursos, no fer aquest tipus de pressió fiscal cap als santcugatencs. I 
després una altra cosa que també veiem que és una pujada significativa i que ho 
tenen dins el pressupost com una cosa important d’ingressos, una font d’ingressos, 
són les denúncies de trànsit o la grua municipal que és de les grues més altes que hi 
ha als municipis dels nostres voltants. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Bé, quan finalitzi 
aquest mandat el nostre Grup haurà participat en el disseny i aprovació de dos 
pressupostos municipals i de 4 Ordenances Fiscals. Pràcticament totes les del 
mandat. Sí que voldríem doncs explicar una mica a què s’ha degut aquesta dinàmica 
de participació en els comptes de l’Ajuntament: en primer lloc creiem que en un 
context de crisi econòmica accentuada que pensem que exigia un esforç de consens 
als partits polítics per traslladar a la ciutadania un missatge d’unitat i seguretat 
subordinant les lluites partidistes. El primer que demana la ciutadania i que té dret a 
exigir als seus representants i més administradors de patrimoni públic és eficàcia i 
sentit comú, per tal de que el funcionament de la ciutat respongui a les seves 
expectatives de benestar. Tacticisme i eficiència sempre s’han dut molt malament. En 
segon lloc, en la manera de fer política d’aquest Grup municipal, que ha dut a terme 
una oposició crítica i dura quan ha calgut, però sempre constructiva i sempre amb la 
vista posada en fer allò que sigui necessari per transformar l’entorn, per aconseguir 
millores substancials en la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la ciutat. Des 
d’aquestes premisses el nostre Grup ha influït en el marc d’ingressos, és a dir, en les 
taxes, impostos i preus públics locals, àmbit de caire desagradable. A ningú li agrada 
pagar i a qui hom pot tenir la temptació de deixar en exclusiva el desgast al Govern, 
però que per la seva importància esdevé la imprescindible participació per a 
qualsevol força amb sensibilitat social. També hem dit la nostra sobre les despeses i 
inversions de l’Ajuntament per tal de fer-los els més justos i progressius possibles, 
conscients d’una correlació de forces que ens enfronta a un govern amb majoria 
absoluta folgada. Del resultat d’aquest procés n’ha resultat una fórmula, al nostre 
entendre, exitosa per lluitar contra la crisi, promoció econòmica i polítiques socials. 
Durant els darrers quatre anys els acords als que ha arribat el nostre Grup municipal 
han prioritzat la justícia social i la reactivació econòmica. Creiem destacable, per 
exemple, que arran de l’anàlisi i el debat conjunt entre el nostre Grup i l’equip de 
govern sobre les necessitats reals de la població més enllà de rigideses ideològiques 
varem establir la prioritat de crear unes partides extraordinàries i que sumades 
representen gairebé 1 milió d’euros, destinades a polítiques d’ocupació, atenció 
domiciliària per a la gent gran, beques menjador i altres ajuts assistencials. La 
persistència i profunditat de la crisi ens ha portat a consolidar aquella despesa social 
que un dia enteníem com a excepcional i conjuntural. Per altra banda, em sembla 
remarcable que avui, a diferència del principi del mandat, hi ha col·lectius als que hem 
visibilitzat i que reben suport de l’Administració per la seva especificitat. Parlo de les 
famílies monoparentals, com també de les de múltiples. També és destacable la 
subvenció de l’IBI, la contribució, a les vídues i pensionistes de rendes baixes que 
avui ampliem subvencionant el 100% del rebut a aquells que tenen ingressos anuals 
inferiors als 12.000 euros, com a darrer acord entre el nostre Grup i l’equip de govern 
i poder parlar de tot allò que de tots és conegut i que tantes vegades hem posat en 
valor en aquest Ple municipal sobre els acords d’Ordenances i Pressupost que no 
reiteraré de nou. Tota aquesta despesa social és possible al cap i a la fi gràcies a 
haver introduït dins del debat polític en el millor sentit de la paraula, és a dir, anàlisi i 
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consens, el marc d’ingressos de l’Ajuntament, que és justament el que són les 
Ordenances Fiscals. En resum, volia aprofitar aquest darrer Ple d’Ordenances Fiscals 
per reivindicar una vegada més, la política com mai l’ha hagut i la transformació 
social, l’oposició crítica però constructiva com la millor manera de servir a la 
ciutadania i el consens com a condició exclusiva per lluitar contra la crisi. 
 
 (En aquests moments, essent les 21,30 hores, s’incorpora a la sessió 
l’Alcalde Sr. Recoder, que assumeix la presidència del Ple). 
  
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Gràcies 
Sr. Alcalde i bona tarda. Jo voldria començar fent, jo seré molt breu, vull fer tres 
reflexions i un reconeixement. En primer lloc ja ho dèiem al Ple d’aprovació inicial 
d’Ordenances Fiscals, l’entorn, el context econòmic no és el més favorable, no és el 
més favorable ni a nivell global ni a nivell local i a nivell local a més tenim molt poques 
eines i molt poc marge per tal de tenir un context d’ingressos favorable de cara a 
encarar una despesa, que en aquest cas quan parlem d’accents ideològics, per a 
nosaltres l’ocupació i les polítiques socials són elementals. És per això que creiem 
que una de les coses que hem d’afrontar més enllà de les Ordenances Fiscals que és 
el que portem a aprovació avui definitiva, hem d’afrontar el finançament dels ens 
locals d’una manera clara i allà on toca, que en aquest cas lamentant-t’ho molt és al 
Congrés dels Diputats, que és qui té la competència dels ens locals. Sap vostè que a 
l’últim Ple d’Ordenances Fiscals li vaig demanar un esforç d’imaginació, un esforç de 
buscar ingressos o buscar fórmules de cara a trobar subvencions o bonificacions o bé 
tenir en compte que hi ha gent que a més pateix la crisi, i tenir en compte que hi ha 
gent amb rendes més baixes. Sé que s’ha evolucionat més, des del 2007 a avui jo 
crec que a nivell de política fiscal i d’Ordenances Fiscals estem millor, també per la 
incidència d’aquest Grup i pel d’Esquerra Republicana, que hi ha hagut una vessant 
de diàleg molt important, tot i que vostè i jo ideològicament estem molt lluny jo crec 
que hi ha hagut que hi ha un període de diàleg molt important, que ha arribat fins i tot 
a acords d’aquest Grup amb el Grup de Convergència i Unió amb pressupostos i 
Ordenances Fiscals i entenem que a dia d’avui estem millor, avui que el 2007. Hi ha 
hagut reconeixements de reivindicacions històriques d’aquest Grup i d’altres Grups 
d’esquerres que avui sí que estan en aquestes Ordenances Fiscals. I és per això que 
aquest Grup s’abstindrà en la votació definitiva d’Ordenances.  
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Bona 
tarda a tothom. La intervenció de les Ordenances Fiscals inicial i de pressupostos, 
que no farem avui definitiva perquè ja s’han aprovat definitivament, nosaltres varem 
fer una intervenció dient que la política a vegades té una memòria molt curta i quan 
algun Grup polític, tots els que estem avui aquí varem fer una intervenció, varem 
presentar al·legacions durant tots aquests anys, no les presentàvem per un caprici 
sinó que les presentàvem per a que tiressin endavant i que es posessin en el 
Pressupost. Per tant, com poden entendre si algú proposa A i aquesta al·legació 
queda rebutjada si no hi ha res que desaconselli la seva tornada a presentar o que 
pensem el mateix torna a caure. Torna a caure i per tant torna a ser motiu del debat. I 
aquest és el criteri que hem emprat nosaltres en aquesta ocasió respecte a 
Ordenances i Pressupostos. Avui parlem d’Ordenances perquè hi ha hagut dues 
al·legacions i també parlarem en aquest sentit. Com vostès saben o els que estan 
aquí segueixen l’actualitat dels Plens i sobretot estan aquí quan parlem de 
pressupostos, vull dir que els felicito per la paciència, juntament amb el Grup 
d’Iniciativa per Catalunya, van presentar 55 al·legacions al Pressupost l’any passat 
que no van estar en meses de tràmit cap. O sigui, no van poder votar-les i no van 
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estar admeses a tràmit. Com els vaig dir la majoria d’aquestes al·legacions per a 
nosaltres continuen sent al·legacions de contingut polític, de contingut polític per a 
votar favorablement o abstenir-nos en aquest pressupost, atès que no han estat 
reflectides i després els faré una breu repassada, no gaire, doncs votarem en contra 
d’aquest tema d’al·legacions que nosaltres el lliguem al conjunt econòmic. Un dels 
primers punts de l’Ordre del Dia, el Grup d’ERC ha fet una moció, jo crec que adient, 
per això hem votat a favor, ha estat institucional respecte a la pujada del contingut del 
rebut de l’IBI, que deia que era el que es demanava bàsicament és que era molt llarg i 
que era molt alta la pujada, perdó de l’IBI d’electricitat, de la factura de la llum, i el que 
es demanava és que s’adeqüés a l’IPC, més o menys eren els trets. Nosaltres el que 
hem demanat en altres al·legacions i també avui aquí i en premsa és que l’augment 
de l’IBI s’adeqüés a l’IPC. La Sra. Rodríguez ha parlat sobre que l’IBI en els darrers 
anys ha pujat un 50% aproximadament. Segurament la forquilla és més ampla o més 
petita depèn del personal, perquè hi havia una revisió cadastral pel mig, però sí 
aquest any puja al voltant d’un 4%, un 3.9% d’àmbit general el rebut de l’IBI, no el 
coeficient, el rebut de l’IBI l’any passat va pujar entre un 8 i un 10 i així anem baixant 
fins a pujades més grans en el moment de la revisió cadastral. Per tan, jo crec que 
allò que diem que han de fer altres també ens ho hauríem d’exposar nosaltres, per 
tant, IBI’s, IBI’s lligats a IPC, que és el cost de la vida, i els ciutadans de Sant Cugat 
també paguen l’IBI. D’altra banda, recordaran i aquesta l’hem presentat tres vegades, 
no ha tingut èxit, espero que algun dia algú la reculli que s’estableixin el 50% de 
bonificacions respecte a l’IBI per aquells menors que compren habitatges, no va ser 
aprovada, ni tan sols l’anterior, ni l’anterior i per tant, avui com que no reflecteix les 
Ordenances tampoc hi votarem a favor. També una modificació de l’IBI als habitatges 
de PROMUSA de venda, una cosa que varem tenir un debat molt gran, l’any passat, 
que va ser que s’informi a tota la ciutadania d’aquelles subvencions i bonificacions a 
les que tenen dret. Va ser un debat molt gran, no ha sortit, no la tenim. Altres 
exempcions econòmiques sobre Pla de transports de treballadors o taxa de recollida 
de residus que hi hagi una variació en aquells comerços que per aquelles coses de la 
vida puguin tenir un carrer o un equipament que no els faci entrar ningú perquè estan 
d’obres. Tampoc està recollida. Taxa de prestació als serveis municipals, una 
reducció. Temes de vehicles i també alguna de genèrica que nosaltres sempre fem 
que sempre se’ns diu que no forma part del que són les Ordenances però per a 
nosaltres sí que és un contingut polític és aquells ciutadans que vulguin anar a la 
piscina i no s’hagin de fer el carnet del fitness total. N’hi ha uns quants i sempre la 
fem per demanda també del veïnat. Aquestes són les que varem presentar l’any 
passat i per tant, que continuen essent vàlides i des del punt de vista pressupostari i 
acabaré Sr. Alcalde de seguida nosaltres hem demanat en diferents accions que hi 
hagi auditories de serveis, d’externalitzacions de serveis. Tenim moltes 
externalitzacions de serveis, com tots els Ajuntaments, després en parlarem de les 
escombraries, que hi hagi d’aquest, de l’electricitat, del jardinet, de diferents àmbits. 
Que hi hagi una dotació pressupostària per la construcció d’un refugi municipal 
d’animals, n’hem parlat anteriorment, que hi hagi augments de les partides dedicades 
a entitats culturals, socials, esportives. El clàssic: que hi hagi un viver d’empreses 
lligat a un Institut de Promoció Econòmica. Que hi hagi, que s’augmenti les partides 
dedicades a Escoles Públiques, que es redueixin les partides destinades a 
comunicació. Acabo en dos minuts Sr. Alcalde. Partides destinades a comunicació de 
la Societat IGEPESI, de gestió. Que es redueixi al 50% del SantCugatTribuna, etc. 
Per tant, com vostès podran entendre jo crec que és una qüestió també de respecte a 
nosaltres mateixos com a polítics, allò que diem això allò val i allò val fa sis mesos i 
segurament també valdrà fa sis, d’aquí a sis mesos. En aquest sentit nosaltres 
votarem en contra de les ordenances.  
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 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Moltes 
gràcies Sr. Alcalde. Volia començar, primer potser començaré per la part final i 
després faré la que realment em ve més de gust de fer d’intervenció, però a mi em 
sembla Sr. Villaseñor que la intervenció que ha fet jo crec que amb la meva exposició 
realment davant de la circumstància de la no existència d’al·legacions ni pel 
pressupost ni per les ordenances fiscals crec que he estat molt prudent i a mi em 
sobta que ara vostè ens estigui parlant de les al·legacions de fa un any. El món va 
ràpid Sr. Villaseñor i les coses s’han de fer en el moment que s’han de fer i els 
debats, si una cosa no poden ser, és totalment extemporanis perquè aleshores no sé 
què estem fent aquí. Jo i tots nosaltres crec que intentem fer la feina del dia a dia. Jo 
interpretava i faig aquesta interpretació i vull creure que aquesta és la interpretació de 
tots plegats, que si no hi ha al·legacions és perquè entenem que tècnicament, perquè 
a l’hora de fer al·legacions ha de ser una valoració tècnica que el debat polític està en 
l’aprovació inicial i si vostè no planteja al·legacions al respecte és perquè entenc que 
el pressupost en el seu conjunt encara que no hi estigui d’acord ideològicament 
parlant vostè està d’acord que aquest pressupost és correcte, que no hi ha ningú que 
no hi és representat, que no hi ha cap actor que ha fet una feina i hauria de cobrar, 
que no hi ha cap conveni que aquesta casa hagi fet i tingui que fer front, que 
s’estiguin fent inversions que per exemple, no tenen el finançament necessari o 
l’endeutament que necessita, etc. És a dir, que econòmicament parlant aquell 
pressupost està ben construït. Aquest és un debat que hem tingut en exercicis 
anteriors i que jo reclamo que crec que ha de ser així i és el correcte. Debat ideològic 
a l’aprovació inicial, al·legacions per qüestions tècniques. Per exemple, una clàssica 
que s’ha vingut formulant històricament per part del Partit dels Socialistes era el 
principi de anualitat. Bé, aquesta és una al·legació tècnica molt ben fonamentada i 
que els ajuntaments, els ens locals i en general a totes les institucions públiques els 
costa molt de complir. Tant és així que bona part dels dèficits públics que hi ha a tot 
nivell d’Administracions Públiques d’aquest país és perquè s’incompleix 
permanentment el principi d’anualitat de la despesa en la qual s’incorre. Per tant, tens 
uns pressupostos que estan tapant forats del passat fonamentalment i que no 
responen a la realitat de l’anualitat. Per tant, poca estratègia pots fer quan tu 
permanentment t’estàs dedicant a tapar forats. Això actualment no existeix en el 
pressupost i per tant entenia que aquesta era la motivació per la qual vostès no 
presentaven al·legacions. Si no és aquesta clar aleshores si vostè entén que 
políticament era l’hora de fer al·legacions senzillament vostè no ha fet els deures. 
Perquè si ara m’està explicant les al·legacions de fa un any lamento dir-li Sr. 
Villaseñor que si vostè no interpreta que l’hora de fer al·legacions és per qüestions 
tècniques vostè senzillament no ha fet els deures i ara em ve al Ple donant alguna 
lliçó de que bé vostè, jo no li he fet al·legacions perquè vostè me les tomba totes, per 
tant, miri sap què, no faig la feina i ho donem per fet. No em sembla que hagi de ser 
la posició correcta i si més no avui en tenim un clar exemple. El Sr. Fernández-
Dodero no és el primer any que presenta aquesta al·legació. I en canvi aquest any se 
li ha acceptat. Bé, en qualsevol cas, jo crec que encara està a temps de rectificar i 
crec que en aquest punt hauríem de coincidir. A la par que sí que em venia més de 
gust de fer i no trobar-me amb aquesta sorpresa. Bé, jo crec que hem fet un esforç 
important tots plegats els Grups municipals i com ha mencionat en aquest cas ERC 
amb acords que han estat en paral·lel al propi pressupost i en aquest cas a les 
pròpies Ordenances Fiscals que jo en la meva exposició inicial no he mencionat 
perquè surt del formalisme d’aprovació d’Ordenança Fiscal, però sí que és cert que hi 
ha hagut acords de polítiques, en aquest cas les polítiques que ERC ha cregut que se 
li havien de posar més èmfasi i una d’elles, per exemple, és el que ja ha mencionat de 
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potenciar l’ajuda a aquelles persones que més ho poden necessitar, com és el 
col·lectiu de vídues, vidus, persones amb unes rendes inferiors fins ara als 9000 
euros que s’incrementen fins els 12.000 euros, que se li doti d’una subvenció que es 
calculi en base a l’IBI. Saben que l’IBI no el podem bonificar però el que sí podem fer 
és donar subvencions a la persona que estiguin calculades en base a alguna cosa. I 
aquesta cosa en aquest cas és el rebut de l’IBI. Però com això moltes altres polítiques 
que ara jo no tornaré a repetir, que ja ha pronunciat molt clarament el Sr. Grangé, 
però sobretot donar certesa de nou a aquests compromisos que ha dit, que coincidim 
plenament amb el que ha exposat, que aquesta feina realment s’ha efectuat i que hi 
ha hagut una actitud de coherència, una actitud de coherència que com deia vostè, 
d’una altra manera de fer política, d’intentar canviar les coses, de ser més executius, 
de ser més pràctics, independentment moltes vegades d’aquest escenari que ens ho 
posa molt difícil que és l’interès partidista de cadascun dels diferents Grups 
municipals. Fer l’esforç de realitat, fer l’esforç d’intentar fer una feina que tingui una 
aplicació directa en benefici del col·lectiu i de la ciutat, sincerament ara que jo ho he 
pogut viure des de dintre aquests anys aquest exercici no és fàcil. I aquest exercici té 
costos. Té costos personals perquè la cultura política del nostre país malauradament 
no ens acompanya. Però sí que és cert que és l’hora de canviar moltes coses i jo crec 
que aquí hi ha hagut persones, dins de tots els representants dels Grups municipals 
que estan fent aquest esforç de canvi i que vull pensar que això no és feina en va. O 
sigui, que això afecta a un canvi de manera de fer les coses i que la ciutadania en el 
llarg termini ho agrairà i si la ciutat és la ciutat que tenim i està afrontant la situació 
econòmica com l’està afrontant, ho he dit moltes vegades, no només és per 
descomptat que té un pes rellevant l’actitud d’aquest equip de govern en la feina que 
ha fet, però no només és feina exclusiva del nostre equip de govern, sinó que també 
és la suma de moltes actituds envers aquesta manera de fer política que vostè 
expressava i ha posat de manifest i jo volia subratllar que efectivament és així. 
Malauradament ICV m’hagués agradat que hagués mantingut aquesta coherència 
fins l’últim moment també. Veig que s’abstindrà, els agraeixo que com a mínim no hi 
hagi aquest vot en contra que des del meu punt de vista no hagués estat tampoc 
coherent amb la feina que hem fet fins el dia d’avui i en general doncs, vaja, crec que 
és una bona línia de treball, que ha tingut els seus resultats, i que sobretot el més 
important de tot no és el passat sinó que és el futur. És un nou mandat que ve molt 
properament amb una bona situació, amb unes inversions en les quals Sr. Villaseñor, 
vostè feia referència crec que és un gran moment per prendre decisions sobretot en 
les inversions que estaven plantejant ara fa un moment dins del marc de reserves de 
sòl, però a l’hora de dotar els diners ara començarem un nou mandat i hi ha una bona 
perspectiva de capacitat d’endeutament i capacitat de finançament per inversions 
durant els propers quatre anys. Tant de bo l’equip sortint, l’equip entrant, sigui capaç 
de definir una estratègia ben definida no només per la despesa corrent sinó també 
per la despesa en inversions i que ja des del 2011 pugui elaborar no les inversions 
per a l’any 2011 sinó per tot el període 2011-2015. Moltes gràcies. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sr. 
Joly anàvem bé, anàvem bé en aquests quatre anys fins ara crec. Escolti, vostè ha fet 
una intervenció dient què és el que creu què ha de pensar algú quan fa al·legacions. 
Em sembla bé, com a la seva idea, però no oblidi una cosa: qui fa les al·legacions o 
qui fa les propostes o les intervencions no és vostè, són els altres Grups. Per tant, 
més que res que nosaltres opinem allò que ens sembla sobre aquelles al·legacions o 
sobre aquell criteri a definir. I una cosa: vostè parlava de qüestions tècniques. 
Nosaltres bàsicament en aquest Ple fem qüestions polítiques. Hem tingut algunes, 
sobretot les destinades a Ple i Ordenances. Nosaltres no entrem a valorar objectes 
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econòmics, no estem valorant la feina de l’Interventor, no estem valorant la feina dels 
responsables econòmics. Evidentment si haguessin coses que no quadressin, si no 
quadrés el Pressupost, només faltaria. Sempre, com vostè sap, hem felicitat la tasca 
del Departament econòmic i de Gerència perquè jo crec i coincideixo amb altres 
companys, des de fa uns anys això està molt millor. I vostè hi és, i vostè també és 
responsable de que això estigui molt millor. Ara, al tanto amb les declaracions i aquí 
cadascú fa les intervencions allà on creu convenient. I són polítiques. Perquè, miri, 
nosaltres suposo que recordarà quina va ser la meva intervenció al Capítol del 
pressupost. Nosaltres varem dir: vaig detallar això mateix que he dit avui és similar és 
el que vaig dir l’anterior ocasió. Miri, votarem en contra perquè no s’han fet aquestes 
coses: tal, tal, tal. No ha canviat. Tornem a votar en contra. És fàcil. El tema de la 
coherència ja sé que això de la coherència en política és complicat i a vegades el 
prisma sobre el que cadascú mira també és deficient. Cadascú té les seves 
interpretacions. Si en aquest Pressupost no hi ha les coses la majoria dels aspectes 
que hem recollit en tot aquest temps, que hem dit en premsa o per exemple vostès 
han pujat el rebut de l’IBI més del que ja havíem dit nosaltres a les aprovacions 
inicials ho entendrà que per coherència no podem votar a favor. Ni tan sols podem 
abstenir-nos. No hem tingut l’oportunitat de debatre sobre els nostres criteris. 
Segurament són diferents als seus. Jo no sé què és el què ha de propiciar els acords, 
però li agafaré una cita Sr. Alcalde, el que ha de propiciar els acords sempre és aquell 
que governa. Vostè ho feia en referència a Valldoreix. Per tant, el tema està per aquí, 
sense cap mena de mal rotllo, entre cometes, ni res, però escolti si no se’ns accepta 
les nostres tradicionals al·legacions, les nostres propostes els brindis al sol els 
justets. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Sí, per 
finalitzar molt breument, perquè jo no voldria que vostè es quedi amb la interpretació 
que jo intento dir-li com ha de fer vostè la seva feina ni molt menys. Això, senzillament 
per aquesta última intervenció que ha fet vostè, jo només, aleshores si és aquesta la 
seva interpretació només dir-li que no ha presentat al·legacions. Per tant, jo no puc, 
no em deixa marge d’actuació. Vull dir, aquesta negociació de la que em parla i 
aquesta actitud que és l’equip de govern el que ha de propiciar acords, jo no puc 
formalment entrar en aquesta dinàmica si vostè té la interpretació de que pot fer 
al·legacions polítiques i escolti això no li discutiré, perquè és absolutament 
indiscutible, és el seu criteri, vostè fa el que vol en un procés d’al·legacions i uns 
altres el que creuen que ha de ser. Ja està. Però en qualsevol cas no me n’ha 
presentat cap, ni tècnica ni política. Aleshores davant d’això què vol que li digui. 
Aleshores vostè em parla de les al·legacions de fa un any. No em deixa marge 
d’actuació ni de debat. Només que quedi clara aquesta circumstància. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Per 
acabar i per un tema d’ordre. Li demanaria si us plau que quan fem intervencions al 
Plenari que consten en l’Acta se les miri. Vostè sap quina era la meva posició, la del 
meu Grup, en la intervenció de fa dos mesos. I d’altra banda perquè ens agradaria 
votar la intervenció, l’al·legació que ha fet el Sr. Dodero, li demanaríem votació 
separada de les dues al·legacions. El 2009 ho varem fer. Si considera que podem fer 
el mateix criteri bé, i sinó votarem en contra. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs passarem a la votació de la proposta 
d’acord. Votarem en primer lloc el punt número primer que és l’estimació de 
l’al·legació presentada pel Sr. Vazquez-Dodero i després conjuntament la resta de 
punts, que van del segon fins el setè. D’acord? 
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TORN DE VOTACIÓ DEL PUNT PRIMER 

 
Vots a favor:      21 (CiU, PSC, PP, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       3 (ICV-EUiA) 
 

TORN DE VOTACIÓ DELS PUNTS SEGON A SETÈ 
 
Vots a favor:      16 (CiU, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   5 (PSC i PP) 
Abstencions:       3 (ICV-EUiA) 
 
 12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC-FINANCER (PEF) 
PELS EXERCICIS PRESSUPOSTARIS 2011 I SEGÜENTS. 
 
 La Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d’Estabilitat Pressupostària, 
estableix l’obligació de que les Administracions Publiques compleixin  amb el principi 
d’estabilitat pressupostària. Segons aquest principi l’elaboració, aprovació i execució 
dels pressupostos es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària, i d’acord amb 
l’article 22.1 del RDL 2/2007, que aprova el Text refós de la Llei General d’Estabilitat 
Pressupostària . 
 
 Quan l’Administració Local presenta una situació de dèficit no financer, haurà 
d’elaborar, aprovar i presentar un pla econòmico-financer (PEF) on es definiran les 
polítiques d’ingressos i despeses que s’aplicaran per corregir la situació de 
desequilibri financer en els tres exercicis pressupostaris següents, mitjançant una 
memòria de l’Alcaldia, un informe d’Intervenció on s’analitzi la situació econòmica-
financera passada, les previsions d’ingressos i despeses dels exercicis futurs així 
com les ratios resultants d’aquestes previsions. 
 
 Per a l’atorgament d’autorització de les operacions financeres, s’haurà d’estar 
al que determina l’article 53.7) (i concordants) del RDL 2/2004, de 5 de març que 
aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en que fixa que 
s’analitzarà la diversa informació existent per part de l’ens que autoritza o se li 
comuniquen aquestes operacions (concretament la Direcció General de Política 
Financera i Assegurances del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat 
de Catalunya) i se li informa de la situació econòmica i financera de l’ens local que 
pretengui dur a terme aquest endeutament. 
 
 L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès porta ja molts anys amb una política i 
gestió econòmica basada en la disciplina, la responsabilitat, en el control exhaustiu de 
la despesa, millora de  l’ingrés i en un ambiciós pla d’inversions municipals, tot 
emmarcat dins d’un model de gestió basat en l’eficàcia, eficiència i qualitat dels 
serveis prestats. 
 
 Atesa la memòria d’Alcaldia, de data 15 de desembre de 2010, on es realitzen 
una sèrie de previsions d’ingressos i despeses per aquests exercicis pressupostaris 
de 2011 i 2012, donada la situació econòmica favorable d’aquesta Institució i, les 
recomanacions tècniques esmentades per la present, es motiva i justifica aquest Pla 
Econòmic Financer (PEF), atesos els acords plenaris d’endeutament financer a llarg 
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termini i extraordinari aprovats el 24 de maig de 2010, atesa la normativa aprovada 
pel RDL 2/2010, de mesures extraordinàries contra el dèficit públic. 
 
 Vist l’informe favorable d’Intervenció de data 15 de desembre de 2010 on 
s’efectuen un conjunt de consideracions respecte a la situació actual i previsions 
futures.   
 
 Es proposa al PLE MUNICIPAL: 
 
 1r.- APROVAR el Pla Econòmic Financer (PEF) per a aquests exercicis 
pressupostaris del 2011 i 2012, en el marc del que determina l’article 53.8, i 
concordants, del RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 21 i 22 del Real Decret 
legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General 
d’Estabilitat Pressupostària. 
 
 2n.- COMUNICAR a la Direcció General de Política Financera i Assegurances 
del Departament d’Economia i Finances de  la Generalitat de Catalunya, mitjançant la 
remissió de la pertinent documentació de l’aprovació plenària d’aquest PEF d’acord 
amb l’Ordre de 28 de juny de 1999, modificada per ECF/324//2003 de 3 de juny. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Això 
respon al finançament de fonamentalment d’inversions que com vostès sabran 
l’origen de tot plegat ve d’aquell famós Ple que varem efectuar en data 24 de maig, un 
Ple urgent per una situació d’aquestes d’emergència que hem estat una mica ja 
acostumats de viure aquest darrer any en matèries d’afectació econòmica d’un Decret 
que emetia el Govern Central en el qual doncs quedava expressament o quedava 
amb impossibilitats d’accedir al deute l’any següent, d’acord amb aquell primer 
posicionament de Decret per part del Govern Central. Nosaltres en aquell moment 
varem respondre urgentment per tal de no quedar despenjats sobretot d’un tema de 
finançament que ens interessava moltíssim que era aguantar econòmicament el 
finançament d’una infraestructura com és el Mira-sol Centre, pel seu impacte que té 
sobre la ciutat i perquè com saben a dia d’avui encara no s’ha produït l’adjudicació. 
Per tant, urgentment varem incórrer el que era  l’endeutament propi de l’anualitat, 7,5 
milions d’euros que formaven part del Pressupost i que era ja el que estava previst de 
no endeutament, perquè era la nostra capacitat de devolució als bancs pel 
pressupost 2010, 7,5 milions. I a la vegada trencàvem l’equilibri de l’endeutament, 
l’equilibri econòmico-financer en aquest cas i anàvem més enllà del que teníem 
pressupostat per retornar als bancs, és a dir, fèiem un endeutament addicional de 8,5 
milions d’euros més per fer front a aquesta necessitat de finançament del Mira-sol 
Centre que no haguéssim tingut possibilitats si aquell Decret tirava endavant. 
Finalment aquell Decret saben que ha tingut matisos, que no ha tirat endavant tal com 
estava previst per part del Govern Central. Sí que es pot accedir al deute però amb 
certes limitacions també. Davant de la situació que nosaltres teníem un bon rati 
d’endeutament, que estàvem al 68% i que el nostre compte corrent diguéssim el 
nostre ingrés corrent el diferencial entre ingrés corrent i la despesa corrent ens 
donava uns resultats que podíem anar a més endeutament. Ja saben que moltes 
vegades he posat de manifest que unes comptes públiques no només s’han de jutjar 
pel seu rati d’endeutament sinó fonamentalment per la seva capacitat de devolució 
d’aquest endeutament. Si un té capacitat de devolució, si un genera superàvits 
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econòmics en la seva gestió corrent fins i tot pot ser bo o pot ser molt criticable que 
no faci la inversió corresponent i per tant demani els diners a les entitats bancàries 
per poder fer front a aquestes inversions. Bé, en aquets cas nosaltres com que 
trenquem aquesta estabilitat doncs evidentment necessitem justificar que ho podrem 
pagar en el futur. I aquí hi ha tot l’informe d’Intervenció al respecte, hi ha tota la 
documentació que els hem facilitat on hi ha el Pressupost 2011. La Llei deixa 3 anys 
per tornar l’estabilitat. L’estabilitat és senzillament que tu t’endeutis per aquella 
quantitat que ets capaç de tornar als bancs en aquell mateix any. Et dóna 3 anys la 
Llei. En aquest cas l’informe d’Intervenció parla de que en un any, el 2011, aquesta 
estabilitat ja està recuperada. Jo aniré més enllà. Jo crec que aquesta estabilitat està 
recuperada en el propi exercici del 2010. És a dir, que si nosaltres hem fet una 
previsió pressupostària però la realitat de la liquidació del propi any 2010 posarà de 
manifest que nosaltres podem pagar, tenim aquesta capacitat de devolució a les 
entitats bancàries, no a 3 anys sinó el propi any que preníem aquesta determinació. 
Per tant, en qualsevol cas jo el que els vull transmetre que és una operació del tot 
segura, que a més ens ha fet fer un exercici que ho fem ara no en el moment que 
varem fer aquest endeutament addicional perquè Intervenció també ha tingut la 
possibilitat de conèixer l’evolució del pressupost, la confecció del pressupost 2011. 
Ha pogut veure els ratis d’endeutament en els quals ens situàvem a dia d’avui i això 
ens portarà aproximadament, ens diuen una mica les previsions que anirem a parar 
possiblement a un 73%, és a dir, seguirem per sota el 2011 d’aquest 75% que 
establia la Ministra d’Economia al respecte de la possibilitat de nou finançament per a 
l’any 2011. Està força bé, però recordin que la llei et permet arribar fins el 110% i per 
tant, i de cara el 2012 es preveu un rati d’endeutament del 60%. És a dir, aquí em 
remeto de nou una mica a la bona situació per prendre decisions de futur, per 
finançar inversions els propers 4 anys, amb una capacitat de devolució als bancs 
d’aproximadament 10, 11 milions anuals, que això doncs en una suma de 4 anys són 
44 milions d’euros que aquesta Casa pot tornar des de la seva gestió corrent. Per 
tant, això no és un problema, no és més endeutament, sempre i quan la Casa 
segueixi essent rigorosa en el que és la gestió dels recursos corrents.  
 
 (En aquests moments, essent les 21,57 hores, s’incorpora a la sessió el 
tinent d’alcalde Sr. Recasens). 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Bé, 
nosaltres ens abstindrem en aquest sentit perquè no acabem d’entendre gaire de que 
si som capaços de tornar-ho durant aquest exercici, per què varem tenir que fer 
aquell Ple extraordinari en el qual recordaran vostès que molts de nosaltres no varem 
poder ni assistir per la premura amb la qual havien vostès convocat el Ple i així li vaig 
comentar al Sr. Alcalde. Recordaran vostès que si hi tenim la Llei d’estabilitat 
pressupostària, que vostè diu que ens pot permetre arribar fins el 75% d’endeutament 
crec que aquest cas és un cas greu o menys greu el que estem patint aquí en 
l’Ajuntament de Sant Cugat, perquè no ens obligarien a fer un Pla Econòmic-Financer 
si no estiguéssim endeutats, perquè sinó ho hauríem tornat i no hagués calgut 
aprovar aquest Pla Econòmic-Financer el dia d’avui. Llegint l’informe de l’Interventor 
veus la solvència que tenim a l’Ajuntament i la manera de poder-ho tornar i és 
correctíssim. Només faltaria que no fos així l’informe de l’Interventor. Però jo li torno a 
preguntar: Per què tenim que endeutar-nos si tenim els diners suficients per no tenir-
ho que fer?  
  



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.12.10                    pàg. 58 
 
 

 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Només 
per anunciar l’abstenció, per coherència amb el que varem fer en el famós Ple que 
comentava el Sr. Joly que ens varem abstenir i aleshores ens abstenim també. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Bé, 
nosaltres no votarem en contra malgrat el punt d’abans i en tot cas dos aspectes: 
primer, certament l’Ajuntament de Sant Cugat està endeutat, perquè a vegades 
sembla que som l’únic ajuntament de Catalunya, d’Espanya i del món que no tenim 
deute. Però és un deute salvable. Jo crec que a l’informe de l’Interventor queda prou 
clar que el que portem avui a aprovació és un Pla Econòmic petit, per entendre’ns i 
per tant que queda salvable. Per tant, el nostre Grup i també en relació amb aquell 
Ple famós ens abstindrem. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Sí, per 
respondre fonamentalment als dubtes de la Sra. Berta Rodríguez. A veure en aquell 
Ple extraordinari nosaltres, la seva pregunta concreta és: Per què necessitem 
nosaltres els diners si ja els tenim? No, això no és ben bé així. Nosaltres necessitem 
els diners perquè volem fer unes inversions amb uns diners. Nosaltres tenim els 
diners que ens permetrà tornar aquells diners en l’exercici corrent i en els següents. 
Vostè demana 8,5 milions d’euros, i per exemple posi que els retorna a 10 anys. 
Doncs cada any vostè ha de tenir la capacitat per tornar aquesta amortització 
anualment més la despesa financera associada. Això és el que vostè necessita 
garantir. Dit d’una altra manera, tot el que vostè pressuposti amb amortitzacions a la 
partida de devolucions als bancs és quantitat que vostè està fent d’inversions, però no 
la pot fer de cop. És a dir, vostè un any no pot dir si nosaltres volguéssim fer 
inversions per 20 milions d’euros, els 20 milions d’euros no els tenim aquest any. Per 
això és tant important fer bones inversions perquè vostè està afectant els 
pressupostos del futur. Però el que ha de garantir és que vostè allò ho podrà retornar. 
Però els diners els necessita, els diners els necessitava. I és per això que nosaltres 
fem aquell Ple extraordinari i fem aquest endeutament. Què diu la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària? La Llei d’Estabilitat Pressupostària diu: vostè no pot fer més 
amortitzacions de les que realment necessiti, és a dir, si vostè amortitza X, vostè ha 
de tenir aquells diners per poder-los amortitzar. Això és el que la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària li demana. Nosaltres aquest any trenquem aquesta Llei d’Estabilitat 
Pressupostària perquè fem més endeutament del que realment tenim pressupostat 
per retornar al banc, però és que això és el que està pressupostat. Però en canvi li 
diem: escolti, però en canvi nosaltres tenim un resultat corrent que ens ho permet fer. 
Però el Pla Econòmic-Financer és per llei que ho hem de fer. Senzillament perquè 
amortitzem més de no pas el que podríem, pel que és la nostra despesa corrent. 
Posteriorment això realment ho equilibrem i podem demostrar que el nostre resultat 
corrent es pot permetre el fet de poder fer més amortitzacions. No sé si he estat 
capaç d’explicar-me correctament o si ara ho ha pogut entendre millor. 
 

TORN DE VOTACIÓ  
 
Vots a favor:      17 (CiU, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       8 (PSC, ICV-EUiA i PP) 
 
COMERÇ I OBRES PÚBLIQUES 
 

TRACTAMENT CONJUNT DELS PUNTS NÚMS. 13 i 14 
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 13.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PARCIAL PER VIA D’ADEQUACIONS I 
PRECISIONS EN EL PUNT 17 APROVAT PEL PLE MUNICIPAL DE 21.06.2010 
RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ESTABLIMENT I PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DELS NOUS MERCATS DE MIRA-SOL I VOLLPELLERES, AIXÍ COM EL 
SEU REGLAMENT. 
 
 L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, ha decidit crear dos nous serveis 
públics de mercat municipal, emplaçats en els àmbits territorials de Mira-sol i 
Volpelleres, en exercici de les facultats que li reconeix l’art. 246.1) del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya. 
 
 Es sotmet al Ple municipal la següent proposta: 
 
 - MODIFICAR parcialment per via d’adequacions i precisions en el punt 17 
aprovat pel Ple municipal de 21.06.2010 relatiu a l’aprovació del projecte 
d’establiment i prestació del servei dels nous mercats de Mira-sol i Volpelleres, així 
com el seu reglament i, en conseqüència SUBSTITUIR el punt núm. 17 que queda en 
la seva total integritat amb el següent nou redactat: 
 
“17.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE D'ESTABLIMENT I 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DELS NOUS MERCATS DE MIRA-SOL I 
VOLPELLERES,  AIXÍ COM EL SEU REGLAMENT. 
 
De conformitat amb la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i la Llei 
Municipal de Catalunya, l'Ajuntament està obligat a la prestació del servei de mercat 
municipal d’abastaments minorista, tractant-se d’un servei qualificat com essencial 
per l'art. 86.3) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril. 
 
L’obertura d’aquests nous mercats a Sant Cugat, s’inscriu així mateix en la 
competència de prestació del servei públic essencial de mercat, que imposa l’art. 
67.b) del Decret Legislatiu 2/2003, que incorpora el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya; i té com a objectiu millorar substancialment el servei 
prestat fins aquest moment per l’Ajuntament, acostant-lo als ciutadans que resideixen 
més lluny del centre. 
  
L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament es circumscriu únicament als nous mercats 
municipals de Mira-sol i Volpelleres, dins els quals s’atorgarà a diferents operadors 
l’ús dels llocs de venda i els espais auxiliars i/o comuns dels mercats,  
 
Vist l’informe tècnic relatiu, per una banda, a l’oportunitat en termes d’interès públic 
d’atribució de la gestió dels serveis públics dels mercats de Mira-sol i Volpelleres a la 
societat mercantil de capital íntegrament municipal PROMUSA. I, per altra part, 
d’aprovació del projecte d'establiment i prestació del servei en forma de gestió directa 
a través de la societat privada municipal pel que fa als nous mercats de Mira-sol i 
Volpelleres amb coetània aprovació del corresponent reglament. 
 
En base a tot l’anterior, es proposa al Ple municipal l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
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PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la Memòria Justificativa i el Projecte 
d'establiment i prestació del servei dels nous mercats de Mira-sol i Volpelleres. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT el Reglament del servei municipal dels mercats 
municipals de Mira-sol i Volpelleres en els mateixos termes del text normatiu 
incorporat a l’expedient. 
 
TERCER.- SOTMETRE l’expedient amb el contingut integral establert en l’art. 164 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, a informació pública durant un termini 
de 30 dies a comptar del següent al de publicació de l’anunci corresponent en el 
BOPB, de conformitat amb el que disposa l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb els articles 159 i 160 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
QUART.- DISPOSAR que la Memòria Justificativa, el Projecte d'establiment amb tota 
la documentació integrativa junt amb el Reglament del servei dels nous mercats de 
Mira-sol i Volpelleres, restin aprovats amb caràcter definitiu, sense necessitat 
d’adoptar-ne nou acord, en el supòsit que durant el període d’exposició pública de 
l’expedient no s’hagués presentat cap suggeriment o reclamació, en aplicació del que 
preveu l'art. 178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.” 
 
 14.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PARCIAL PER VIA D’ADEQUACIONS I 
PRECISIONS D’ORDRE ECONÒMIC- FINANCER EN EL PUNT NÚM. 18 
APROVAT PEL PLE MUNICIPAL DE 21.06.2010. RELATIU A L’ATRIBUCIÓ DE LA 
GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS DELS MERCATS DE MIRA-SOL I 
VOLPELLERES, AIXÍ COM ELS SEUS APARCAMENTS ADJACENTS, A LA 
SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL PROMUSA. 
 
 I. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, ha decidit crear dos nous serveis 
públics de mercat municipal, emplaçats en els àmbits territorials de Mirasol i 
Volpelleres, en exercici de les facultats que li reconeix l’art. 246.1 del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya. 
 
 II. En data 21 de juny de 2010 el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat va aprovar 
l’atribució de la gestió dels serveis públics dels mercats de Mira-sol i Volpelleres, així 
com els seus aparcaments adjacents, a la societat mercantil de capital íntegrament 
municipal PROMUSA. 
 
 Vist l’informe tècnic relatiu a la conveniència de modificar parcial de dit acord, 
per via d’adequacions i pressions. 
 
 Es sotmet al Ple municipal l’aprovació dels següents acords: 
 
 PRIMER.- MODIFICAR parcialment per via d’adequacions i precisions d’ordre 
econòmic- financer en el punt núm. 18 aprovat pel Ple municipal de 21.06.2010 relatiu 
a l’atribució de la gestió dels serveis públics dels mercats de Mira-sol i Volpelleres, 
així com els seus aparcaments adjacents, a la societat mercantil de capital 
íntegrament municipal PROMUSA i en conseqüència SUBSTITUIR el punt núm. 18 
que queda en la seva total integritat amb el següent nou redactat: 
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“PROPOSTA D’ATRIBUCIÓ A LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL PROMUSA 
DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS DELS MERCATS DE 
MIRA-SOL I VOLPELLERES I DE LA GESTIÓ DEL DRET D’ÚS I EXPLOTACIÓ 
DELS BÉNS PATRIMONIALS CONSTITUÏTS PELS  APARCAMENTS 
ADJACENTS. 
 
PRIMER.- ATRIBUIR la gestió dels serveis públics dels mercats de Mira-sol i 
Volpelleres a la societat mercantil de capital íntegrament municipal PROMUSA. 
SEGON.- ATRIBUIR així mateix a PROMUSA la gestió en règim d’explotació de béns 
patrimonials municipals de les places d’aparcament, així com les parts proporcionals 
dels serveis auxiliars i/o comunes. 
TERCER.- DISPOSAR que PROMUSA presti el servei públic dels mercats municipals 
de Mira-sol i Volpelleres amb estricta subjecció al contingut del Reglament aprovat 
per aquest Ajuntament per regular el funcionament d’ambdós mercats municipals, tot 
reconeixent-li la més àmplia facultat organitzativa en els aspectes no contemplats pel 
Reglament. 
QUART.- ENCOMANAR a PROMUSA la realització de les obres i instal·lacions 
necessàries per a l’adaptació dels immobles que li són lliurats, amb l’objectiu de 
convertir-los en mercat i aparcament adjacent. El projecte per a la realització 
d’aquestes obres haurà de ser aprovat per l’Ajuntament i podrà ser executat per 
PROMUSA o per les persones físiques o jurídiques a les que aquesta atribueixi 
l’explotació dels llocs de venda del mercat i/o l’aparcament. 
CINQUÈ.- RECONÈIXER a PROMUSA, com a contraprestació per a la gestió 
d’aquests serveis el següent règim: 
a) El cobrament de les tarifes a satisfer pels usuaris dels mercats que anualment 
siguin aprovades per part municipal. Atorgant-li el dret a utilitzar la via de 
constrenyiment per a procedir al cobrament de les tarifes aprovades per l’Ajuntament. 
La utilització d’aquesta via de constrenyiment seguirà el procediment previst pels 
concessionaris dels serveis públics, en l’art. 252 del Decret 179/1995, pel que 
s’aprova el Reglament d’Activitats, Obres i Serveis dels Ens Locals. 
b) El cobrament dels preus privats a percebre per PROMUSA dels particulars per la 
utilització de la resta d’instal·lacions.  
SISÈ.- CONSTITUIR en favor de PROMUSA dues concessions de domini públic, una 
sobre el mercat de Mira-sol i una altra sobre el mercat de Volpelleres. Aquestes 
concessions de domini públic tindran una naturalesa accessòria a l’encàrrec de la 
gestió dels mencionats serveis públics. De tal manera que quan es deixi sense efecte, 
per qualsevol causa, l’atribució de la gestió directa de qualsevol dels mercats, 
s’extingirà per connexió i conseqüència la concessió de domini públic accessòria a la 
mateixa.  
Aquestes concessions de domini, que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès atorga 
tot mantenint els seus drets de propietat i sense perjudici dels drets de tercers, així 
com la cessió en ús en règim d’explotació privada dels altres espais i elements 
diferents dels dos mercats municipals recauran sobre els béns, lliures de càrregues, 
que es descriuen a continuació: 
Immobles Mira-sol 
“ENTITAT DE LA PLANTA SEMISOTERRANI O PLANTA BAIXA-NIVELL-130, 
DESTINADA A MERCAT, AUTOSERVEI I AMB UN MOLL DE CARREGA I 
DESCARREGA DE MERCADERIES: 
 
- Entitat número CENT-DINOU.- Local destinat part a autoservei i part a mercat 
en PLANTA SEMISOTERRANI o PLANTA BAIXA-NIVELL-130, del referit total 
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COMPLEX. La part destinada a autoservei té una superfície construïda de 1.364,10 
metres quadrats i la part destinada a mercat la seva superfície és de 1.744,90 metres 
quadrats, el que suma en total una superfície de tres mil cent nou metres quadrats 
edificats, i té a més l’annex que més endavant es dirà. L’accés a l’esmentat local 
s’efectua directament des d’espai públic avui encara sense nom i també mitjançant 
passos i zones comunitàries d’accés; comunicant-se amb les Plantes soterranis del 
Complex mitjançant diverses escales i ascensors.  
 
LIMITA: Nord, considerat com front i per on té accés, amb façana de l’edifici a espai 
públic avui encara sense nom; Est o dreta entrant, per on també té accés, amb pas o 
zona comunitària d’accés de la seva planta; Oest o esquerra, amb façana de l’edifici 
que mira al carrer Vall Seca; i Nord o darrere, amb façana de l’edifici que mira a la 
Plaça Ausias March i amb escala exterior d’accés d’us comunitari. 
 
És ANNEX PRIVATIU d’aquesta entitat i forma part integrant de la mateixa a la qual 
està vinculada, el moll de càrrega i descàrrega de mercaderies per al mercat i 
autoservei, que està ubicat a la planta soterrani-2, cota o nivell 123.63, amb un espai 
per aparcament de camions i turismes, i disposa de muntacàrregues que comuniquen 
el moll amb el mercat i l’autoservei, i tenint a més altres accessos mitjançant ascensor 
i escales a l’esmentada planta semisoterrani o planta baixa-nivell-130 i a la planta 
soterrani-1. Té accés propi i directe des d’un pas inferior que és prolongació del 
carrer Bilbao. 
 
Té una superfície construïda de mil set-cents vuitanta-nou metres quadrats, i LIMITA: 
Sud, per on té seu accés, amb façana de l’edifici al pas inferior que és prolongació del 
carrer Bilbao i amb subsòl d’immoble; Est o dreta entrant, amb l’entitat número “cent 
divuit” (local pàrking en plantes soterrani-2 i soterrani-1); i Oest o esquerra i Nord o 
darrera, amb subsòl de l’immoble. 
 
QUOTA GENERAL: 9,2624 per cent. 
 
GRUP DE CINC ENTITATS DE LA PLANTA SEMISOTERRANI O PLANTA BAIX-
NIVELL-130, DESTINADES A LOCAL COMERCIALS: 
 
- Entitat CENT VINT.- Local comercial assenyalat amb el número “P-L1” a la 
PLANTA SEMISOTERRANI o PLANTA BAIXA-NIVELL-130, del referit total Complex; 
té una superfície edificada de cinc-cents vint-i-vuit metres i setanta-un decímetres 
quadrats. Té el seu accés i obre porta directament a la zona comunitària d’accés del 
Complex en la referida planta.  
 
LIMITA per tots els costats amb la referida zona comunitària d’accés. 
 
QUOTA GENERAL: 1,2112 per cent. 
 
- Entitat CENT VINT-I-U.- Local comercial assenyalat amb el número “P-L2” a la 
PLANTA SEMISOTERRANI o PLANTA BAIXA-NIVELL-130, del referit total Complex; 
té una superfície edificada de dos-cents vuitanta-sis metres i vuitanta decímetres qu 
adrats. Té el seu accés i obre porta directament a la zona comunitària d’accés del 
Complex en la referida planta. LIMITA: Sud, considerat com front, i Oest o esquerra 
entrant, també front, amb zona comunitària d’accés de la seva planta; dreta, amb 
l’entitat número “cent vint-i-dos” (local comercial número 3 de la mateixa planta); i 
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darrera, amb un dels nuclis d’accés del Complex i amb l’entitat número “cent vint-i-
quatre” (local comercial número 5 de la mateixa planta). 
 
QUOTA GENERAL: 0,6570 per cent. 
 
- Entitat CENT VINT-I-DOS.- Local comercial assenyalat amb el número “P-L-3” 
a la PLANTA SEMISOTERRANI o PLANTA BAIXA-NIVELL-130, del referit total 
Complex; té una superfície edificada de dos-cents trenta-nou metres i cinquanta 
decímetres quadrats. Té el seu accés i obre parta directament a la zona comunitària 
d’accés del Complex en la referida planta. LIMITA: Sud, considerat com front, i Est o 
dreta entrant, amb zona comunitària d’accés de la seva planta; esquerra, amb l’entitat 
número “cent vint-i-u”  (local comercial número 2 de la mateixa planta); i darrera, amb 
l’entitat número “cent vint-i-tres” (local comercial número 4 de la mateixa planta). 
 
QUOTA GENERAL: 0,5487 per cent. 
 
- Entitat CENT VINT-I-TRES.- Local comercial assenyalat amb el número “P-L4” 
a la PLANTA SEMISOTERRANI o PLANTA BAIXA-NIVELL-130, del referit total 
Complex; té una superfície edificada de dos-cents vint-i-cinc metres i setanta-set 
decímetres quadrats. Té el seu accés i obre porta directament a la zona comunitària 
d’accés del Complex en la referida planta. LIMITA: Nord, considerat com front, i Est o 
esquerra entrant, amb escala i la referida zona comunitàries d’accés; dreta, amb 
l’entitat número “cent vint-i-quatre” local comercial número 5 de la mateixa planta); i 
darrera, amb l’entitat número “cent vint-i-dos” (local comercial número 3 de la mateixa 
planta). 
 
QUOTA GENERAL: 0,5172  per cent. 
 
- Entitat CENT VINT-I-QUATRE.- Local comercial assenyalat amb el número “P-
L5” a la PLANTA SEMISOTERRANI o PLANTA BAIXA-NIVEL-130, del referit total 
Complex; té una superfície edificada de cent noranta-tres metres i cinquanta-tres 
decímetres quadrats. Té el seu accés i obre porta directament a la zona comunitària 
d’accés del Complex en la referida planta. LIMITA: Nord, considerat com front, i Oest 
o dreta entrant, també front, amb zona comunitària d’accés de la seva planta; 
esquerra, amb l’entitat número “cent vint-i-tres” (local comercial número 4 de la 
mateixa planta); i darrera, amb un dels nuclis d’accés del Complex i amb l’entitat 
número “cent vint-i-u” (local comercial número 2 de la mateixa planta). 
 
QUOTA GENERAL: 0,4434 per cent. 
 
ENTITAT DE LES PLANTES SOTERRANI-1 i SOTERRANI-2 destinada a places 
d’aparcament. 
 
- Entitat número CENT DIVUIT.- Local destinat a garatge ubicat en les plantes 
SOTERRANI-1 i SOTERRANI-2, del referit local Complex. Les dues plantes formen 
un sol garatge. 
 
La planta soterrani-1, conté un total de dues-centes places d’aparcament 
independents, i la planta soterrani-2, conté un local de cent cinquanta places 
d’aparcament independents, les dues plantes amb les seves corresponents zones de 
pas i maniobra i rampes interiors d’accés i comunicació entre elles. 
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L’accés per a vehicles a les esmentades plantes s’efectua per dues rampes 
desdoblades cadascuna en dos de dues direccions, una d’entrada i una altra de 
sortida. La planta soterrani-1 a més d’estar comunicada amb la planta inferior té 
entrada per una de les citades rampes ubicada al seu nivell i amb entrada des de 
l’Avinguda del Bell Indret, mitjançant zona comunitària d’accés, i la planta soterrani-2 
a més d’estar comunicada amb la planta superior té entrada per una de les citades 
rampes amb entrada des d’un pas inferior que és prolongació del Passeig José 
Ibáñez Olucha, mitjançant zona comunitària d’accés. I l’accés de vianants s’efectua 
per diverses escales i ascensors de comunicació entre les diverses plantes del 
Conjunt d’edificació, tenint també accés propi i directe a nivell de planta soterrani-1 
des de la via pública, mitjançant zona comunitària d’accés. 
 
La planta soterrani-1 té una superfície edificada de 5.385 metres quadrats, i la planta 
soterrani-2 de 4.068,30 metres quadrats, sent per tant la total superfície edificada de 
nou mil quatre-cents metres, trenta decímetres quadrats. 
 
LIMITA, en planta soterra-1: Est, per on té la seva entrada de vehicles, amb zona 
comunitària d’accés, amb estació transformadora d’electricitat i amb subsòl 
d’immoble; Nord i Oest, amb subsòl d’immoble; i Sud, amb subsòl d’immoble i amb 
forat del moll de càrrega i descàrrega i amb façana de l’edifici que recau a zona 
comunitària d’accés on aquesta entitat obre porta i té un accés de vianants. 
 
I en planta soterrani-2, LIMITA: Sud, per on té la seva entrada de vehicles, amb 
façana de l’edifici al pas inferior que és prolongació del Passeig de José Ibáñez 
Olucha, i amb subsòl d’immoble; Oest, amb el moll de càrrega i descàrrega; i Sud i 
Est, amb subsòl d’immoble. 
 
QUOTA GENERAL: 10,8281 per cent. 
 
Immobles Volpelleres: 
 
ENTITAT DE LA  PLANTA SOTERRANI-4 (cota +152,70), PLANTA SOTERRANI-2 
(cota +158,30) I PLANTA SOTERRANI-1 (cota +162,70), destinada a moll de càrrega 
i descàrrega, local-autoservei i mercat: 
 
- Entitat número CENT QUARANTA-U.- Local compost de tres plantes, 
destinades una a moll de càrrega i descàrrega de mercaderies, una altra a local 
comercial-autoservei i una altra a local mercat, en el referit total Complex. 
 
El moll de càrrega i descàrrega de mercaderies per al mercat i l’autoservei, es troba 
ubicat a la planta soterrani-4 (cota +152,70) i té doble altura de sostre, i disposa de 
muntacàrregues, escales i ascensor que comuniquen amb l’autoservei i el mercat. Té 
el seu accés per a vehicles des del carrer Antoni Bell mitjançant una rampa que 
comunica amb aquesta planta, i la seva superfície construïda és de dos mil seixanta-
un metres i vuitanta-tres decímetres quadrats. 
 
El local autoservei està situat a la planta soterrani-2 (cota +158,30) i el mercat està 
situat a la planta soterrani-1 (cota +162,70), trobant-se comunicades les dues plantes 
mitjançant escala interior, i formant les esmentades plantes un grup d’edificació 
separat dels altres per zones d’accés comunitari. L’accés a nivell de planta soterrani-
2, que és planta baixa  a nivell del carrer Antoni Bell, s’efectua des de l’esmentat 
carrer, i a nivell de planta soterrani-1 des del carrer Benet Cortada, que és planta 
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baixa a nivell de l’esmentat carrer, mitjançat sengles zones d’accés públic o 
comunitari. La seva superfície construïda en planta soterrani-2, és de mil cinc-cents 
setanta-nou metres i trenta decímetres quadrats, i en planta soterrani-1, és de mil sis-
cents noranta-tres metres i nou decímetres quadrats. 
 
I LIMITA, en planta soterrani-2: Nordest, amb subsòl del carrer Benet Cortada; 
Sudest, amb zona destinada a trasters de la meva mateixa planta i amb subsòl de 
l’immoble; Nordoest, amb l’entitat número “cent quaranta” (local garatge); i Sudoest, 
amb subsòl de l’immoble. En planta soterrani-2, LIMITA: Nord-est, amb subsòl del 
carrer Benet cortada; Sudest, en obre portes d’accés, amb façana que recau a zones 
d’accés públic o comunitari; Nordoest, amb zona de trasters de la planta soterrani-2 i 
amb rampa d’accés a la planta soterrani d’aquesta entita; i Sud-oest, amb façana que 
recau a la rampa d’accés a les plantes soterranis inferiors. I en planta soterrani-1, 
LIMITA: Nord-est, amb façana que recau al carrer Benet Cortada; Sud-est, amb 
façana que recau a zona d’accés públic o comunitari; Nord-oest, on obre portes 
d’accés, amb façana que recau a zona d’accés públic o comunitari; i Sud-oest, amb 
façana que recau a la rampa d’accés a les plantes soterranis inferiors. 
 
QUOTA GENERAL: 8,4671 per cent. 
 
ENTITAT DE LES PLANTES SOTERRANI-3 (cota +155,20), SOTERRANI-4 (cotes 
+153,75 i +152,,30) I SOTERRANI-5 (cotes +150,82 i +149,40), destinada a places de 
aparcament: 
 
- Entitat número CENT QUARANTA.- Local destinat a garatge ubicat en les 
plantes SOTERRANI-3 (cota +155,20), SOTERRANI-4 (cotes +153,75 i +152,30) i 
SOTERRANI-5 (cotes +150,85 i +149,40), del referit total Complex. 
 
Local que té el seu accés per a vehicles des de l’exterior a nivell del carrer Antoni Bell 
a través d’una rampa que arriba al soterrani-3 i des d’on pels seus vials interiors i 
rampa arriba al soterrani-4, on també pels seus vials interiors i rampa arriba al 
soterrani-5, de tal manera que el pas necessari de les zones destinades a 
aparcament de les plantes subterrànies inferiors del Comples situades en les seves 
mateixes cotes, haurà d’efectuar-se a través dels vials interiors i rampes de les 
plantes subterrànies superiors d’aquesta entitat. I l’accés per a vianants s’efectua per 
diverses escales i ascensors de comunicació entre les diverses escales i ascensors 
de comunicació entres les diverses plantes del Conjunt d’edificació i amb les zones 
comunitàries d’accés mitjançant les quals s’accedeix a via pública. 
 
Comprèn un total de cent cinquanta-quatre places d’aparcament amb les 
corresponents zones de pas i maniobra i cambres i zones d’instal·lacions, amb una 
superfície total edificada sumant les de totes les seves plantes de cinc mil dos-cents 
trenta-sis metres i vuitanta-sis decímetres quadrats. 
 
LIMITA, en planta soterrani-5: Nordest, amb subsòl del carrer Benet Cortada; 
Nordoest i Sudoest, amb subsòl de l’immobles; i Sudest, amb una altra zona 
d’aparcament que no forma part d’aquesta entitat i que està situada en la seva 
mateixa cota. En planta soterrani-4, LIMITA: Nordest, amb subsòl del carrer Benet 
Cortada; Nordoest i Sudoest, amb subsòl de l’immoble; i Sudest, amb el moll de 
càrrega i descàrrega de l’entitat “cent quaranta-u”. I en planta soterrani-3, LIMITA: 
Nordest, amb subsòl del carrer Benet Cortada; Nordoest, amb una altra zona 
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d’aparcament; Sudoest, amb subsòl de l’immoble; i Sudest, amb l’esmentat moll de 
càrrega i descàrrega que té doble altura. 
 
A més limita interiorment amb els nuclis de vianants que donen accés a aquesta 
entitat. 
 
QUOTA GENERAL: 7,9129 per cent. 
 
Les concessions dels mercats municipals de Mira-sol i Volpelleres així com les 
hipoteques que en el seu cas es puguin constituir sobre la resta de béns patrimonials 
en explotació o cessió d’ús s’inscriuran en el Registre de la Propietat i tindran una 
vigència de 50 anys. En qualsevol cas les hipoteques que es constitueixin hauran 
d’ésser prèviament fiscalitzades per l’Interventor municipal. 
Amb la finalitat d’obtenir finançament pel compliment d’aquest encàrrec de gestió de 
servei públic, s’autoritza a PROMUSA a hipotecar les mencionades concessions en 
els termes, condicions i abast legalment establerts. 
SETÈ.- Com a contraprestació per a la utilització privativa dels béns de domini públic i 
patrimonials, PROMUSA satisfarà a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès una 
compensació dinerària que permeti l’amortització dels costos sufragats per 
l’Ajuntament per a la construcció dels immobles cedits. 
A aquests efectes, satisfarà l’import  de VUIT MILIONS VUIT-CENTS NORANTA-UN 
MIL VUIT-CENTS QUARANTA-DOS, AMB QUARANTA-QUATRE EUROS 
(8.891.842,44 €)  per la utilització privativa dels béns de domini públic que conformen 
el mercat municipal de Mira-sol i el dret d’explotació dels bens patrimonials que 
formen part de la resta d’instal.lacions cedides. 
Per altra banda, satisfarà l’import de SIS MILIONS I MIG D’EUROS (6.500.000 €) per 
la utilització privativa dels béns de domini públic que conformen el mercat municipal 
de Volpelleres i el dret d’explotació dels bens patrimonials que formen part de la resta 
d’instal·lacions. 
El 30% dels esmentats imports seran satisfets a l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès en dos pagaments que hauran de produir-se abans del 31 de desembre de 
2011, sempre i quan ja estiguin adjudicats els dos supermercats o “locomotores”. En 
cas contrari aquest import s’afegirà al següent pagament. 
El 70% restant, serà satisfet en quatre pagaments anuals, corresponents als  
exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015; de tal manera que la totalitat haurà d’estar 
completament abonada el 31 de desembre de 2015. 
PROMUSA assumirà l’obligació de mantenir en bon estat els béns concedits, així com 
les construccions i instal·lacions que s’annexionin als mateixos, assegurant el 
reintegrament de la possessió a l’Ajuntament de Sant Cugat en perfectes condicions, 
en el cas que es deixi sense efecte l’atribució de la gestió dels corresponents béns a 
PROMUSA. 
En el cas que es deixés sense efecte d’atribució a PROMUSA de la gestió dels 
esmentats béns abans que hagin transcorregut 50 anys, s’indemnitzarà a PROMUSA 
pel valor de la infraestructura, la possessió de la qual hagi de reintegrar-se a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i encara no estigui amortitzada. 
VUITÈ.- SOTMETRE l'expedient a informació pública per termini d'un mes, a partir del 
dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província, en un diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes i mitjans 
telemàtics de la forma legalment prevista d’acord amb l’article del reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals aprovat pel Decret Autonòmic 333/1988 del 17 d’octubre.” 
 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.12.10                    pàg. 67 
 
 

 SEGON.- SOTMETRE l'expedient a informació pública per termini d'un mes, a 
partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial 
de la Província, en un diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes i mitjans 
telemàtics de la forma legalment prevista d’acord amb l’article del reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals aprovat pel Decret Autonòmic 333/1988 del 17 d’octubre. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR DE COMERÇ I OBRES PÚBLIQUES, SR. ROMERO: Bé, aquest 
punt entre l’enunciat tècnicament impecable i molt dens del Sr. Secretari i el meu 
català que sembla que parli com el Tomeu Peña, pot fer pensar que això s’hagi fet 
així perquè no s’entengui res però intentaré explicar les raons de portar aquest punt. 
Recordaran que el Ple municipal del mes de juny va concessionar la centralitat de 
Mira-sol i Volpelleres i la gestió es va donar a Promusa fonamentalment per tres 
raons: primera, per racionalitat funcional de que hi hagi una sola direcció; en segon 
lloc, ja que Promusa havia construït l’edifici o la carcasa sembla lògic que pugui 
gestionar millor l’explotació de les instal·lacions que allà s’ubiquin; i en tercer lloc, com 
a conseqüència de l’anterior, Promusa podrà gestionar millor l’adjudicació dels espais 
als diferents operadors. Les modificacions dels acords en el seu dia adoptats que 
avui es proposa sense canviar la filosofia i orientació a fons es deuen a raons 
d’interès públic i en aquest sentit es proposa separar l’aparcament del mercat 
municipal per raons fiscals i concretament per l’aspecte de l’IVA que d’una altra 
manera no el podria recuperar l’ajuntament. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Com bé 
sabrà el Sr. Romero el Ple que varem aprovar que PROMUSA es fes càrrec dels 
mercats municipals nosaltres ens varem posicionar en contra tot i que entenem 
aquesta modificació del reglament per tal de separar fiscalment aquests temes que ha 
explicat. Nosaltres ens abstindrem en aquest punt, sobretot derivat d’estar en contra 
de la major, per entendre’ns. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En la 
línia que ha dit vostè anteriorment nosaltres el que creiem és que PROMUSA no s’ha 
de dedicar ni a gestionar ni a construir mercats municipals, i per això varem votar que 
no el 21.06.2010 aquesta proposta que vostè posa sobre la taula és positiva perquè 
recuperarem una part de l’IBI, de l’IVA perdó, i això és positiu per l’Ajuntament i per 
tant no serà negatiu, serà una abstenció. 
 

TORN DE VOTACIÓ DEL PUNT NÚM. 13 
 
Vots a favor:      15 (CiU i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:     10 (PSC, ICV-EUiA, ERC i PP) 
 

TORN DE VOTACIÓ DEL PUNT NÚM. 14 
 
Vots a favor:      15 (CiU i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:     10 (PSC, ICV-EUiA, ERC i PP) 
 
SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA CIUTAT 
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 15.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS ESPECIAL I DE LA 
MESURA CAUTELAR DE SUSPENSIÓ INSTADA PER TMA, GRUPO F. SÁNCHEZ, 
S.L. EN EL MARC DEL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DELS SERVEI DE RECOLLIDA I 
TRANSPORT DE RESIDUS URBANS I NETEJA VIÀRIA. (EXP. 78/2010). 
 
 Vist el recurs especial en matèria de contractació interposat per part de 
TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE, GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L.  i la mesura cautelar 
de suspensió del procediment instada en el propi escrit de recurs que ha tingut 
entrada en el registre municipal en data 14.12.2010 i dirigida aquesta impugnació 
contra la valoració tècnica per part de la Mesa de contractació de les ofertes 
presentades al procediment epigrafiat en aplicació dels criteris d’adjudicació del 
contracte no quantificables de forma automàtica establerts en el Plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
 Atès que en data 15 de desembre de 2010 ha estat emès informe jurídic 
incorporat a l’expedient que en la seva part argumentativa és de la següent 
transcripció literal: 
 
“Informe jurídic 
 
Expedient: Procediment obert per a l’adjudicació del contracte de gestió i explotació 
del servei de recollida i transport de residus urbans i de neteja viària  (Exp. núm. 
78/2010) 
 
Assumpte: Recurs Especial en matèria de contractació 
 
1.- CONTINGUT I ABAST DEL RECURS INTERPOSAT 
 
En data 14.12.2010 Juan Andrés Sánchez Méndez actuant en representació de  TMA 
GRUPO F. SANCHEZ SL, empresa licitadora en l’expedient de contractació 
referenciat ha presentat en el Registre General de l’Ajuntament escrit a través del 
qual interposa Recurs Especial en matèria de contractació invocant l’art. 310 i 
següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic (LCSP), 
text vigent reformat a través de la Llei 34/2010, de 5 d’agost. 
 
El recurs es dirigeix contra l’acte de la Mesa de Contractació de data 2 de desembre 
de 2010 de lectura pública de la valoració atorgada en aplicació dels criteris 
d’adjudicació del contracte no quantificables de forma automàtica fixats al plec de 
clàusules administratives particulars, efectuat en compliment d’allò que estableix 
l’article 30.3) del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la LCSP i contra l’informe tècnic municipal que sustenta la valoració i 
puntuacions impugnades. 
 
La recurrent sol·licita : 
 
1.- La declaració de nul·litat o subsidiàriament l’anul·labilitat, de l’acte tràmit 
recorregut, previs els tràmits i actuacions que detalla, deixant sense efecte la 
valoració i puntuació dels criteris d’adjudicació del contracte no quantificables de 
forma automàtica i l’informe tècnic municipal que serveix de base, procedint-se a una 
nova valoració de les ofertes presentades. 
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2.- L’adopció, a l’empara dels l’arts. 313 i 316.1 de la LCSP, de la mesura cautelar de 
suspensió del procediment d’adjudicació del contracte en tant no recaigui resolució 
ferma sobre el recurs especial interposat, per evitar que l’acte tràmit objecte del 
recurs causi perjudicis als interessos afectats, tant de l’empresa recurrent com de les 
restants empreses ofertants. 
 
2. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
2.1. Òrgan competent per a la resolució de la mesura provisional i termini 
 
La competència per a la resolució del recurs especial i el pronunciament sobre la 
mesura de suspensió del procediment de contractació sol·licitada correspon al Ple 
Municipal –en ésser l’òrgan de contractació en aquest cas-,  de conformitat amb el 
que estableix la DT 2ª de la Llei 34/2010 de 5 d’agost, en no haver estat creat el 
Tribunal Administratiu de recursos contractuals de Catalunya, en els termes i amb els 
efectes previstos l’art. 311 paràgrafs 2 i 3 de la LCSP.  
 
A l’anterior efecte, el Ple Municipal ha d’adoptar dins el termini de 5 dies hàbils a partir 
de la data de presentació del recurs, decisió motivada sobre les mesures cautelars 
sol·licitades, circumscrites en el present cas a la suspensió del procediment 
d’adjudicació del contracte, i allò amb caràcter previ a la resolució del recurs especial 
interposat, en els termes que legalment corresponguin. 
 
2.2. Improcedència de la mesura cautelar de suspensió del procediment d’adjudicació 
del contracte 
 
De manera general, preceptua l’art. 111 de la Llei Estatal 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJ-PAC) que la interposició de qualsevol recurs no suspendrà 
l’execució de l’acte impugnat, excepte els supòsits en què una disposició estableixi el 
contrari.  
 
No obstant això, l’òrgan competent per a resoldre el recurs, prèvia ponderació entre el 
perjudici que causaria a l’interès públic o a tercers la suspensió i el perjudici que es 
causa com conseqüència de l’eficàcia immediata de l’acte recorregut,  podrà 
suspendre d’ofici o a sol·licitud del recurrent l’execució de l’acte impugnat quan 1) 
l’execució pugui causar perjudicis d’impossible o difícil reparació o 2) quan la 
impugnació es fonamenti en alguna de les causes taxades de nul·litat de ple dret 
previstes a l’art. 62 de la LRJ-PAC. 
 
En matèria de contractació administrativa, d’acord amb el que estableix l’art. 313 de la 
LCSP, les persones legitimades per la interposició d’un recurs especial poden 
interessar l’adopció de mesures provisionals, entre elles la suspensió del procediment 
d’adjudicació del contracte, que han d’anar dirigides a corregir infraccions de 
procediment o a impedir que es causin altres perjudicis als interessos afectats. 
 
La mesura cautelar provisional de suspensió del procediment d’adjudicació del 
contracte de referència plantejada per TMA no posa de manifest ni denuncia cap 
infracció del procediment de contractació administrativa i es fonamenta estrictament 
en l’evitació de perjudicis als seus interessos i als dels restants licitadors competidors, 
perjudicis invocats de manera genèrica i no concretats però que serien 
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presumiblement els derivats de l’obtenció d’una resolució judicial definitiva favorable 
als seus interessos. 
 
D’acord amb la doctrina jurisprudencial consolidada, en matèria de suspensió de 
l’executivitat dels actes administratius, la presumpció de legalitat de l’actuació 
municipal així com l’interès públic de la contracta i el principi general d’eficàcia 
administrativa establert a l’art. 103 de la Constitució imperen la prosecució del 
procediment d’adjudicació que no pot cedir davant uns suposats i indemostrats 
perjudicis invocats per la recurrent i que en l’eventual supòsit de què fossin en el futur 
apreciats en via jurisdiccional en cap supòsit tindrien la naturalesa d’irreparables per 
tractar-se de perjudicis susceptibles d’avaluació econòmica i ésser considerades les 
administracions públiques per part dels Tribunals de conformitat amb l’ordenament 
jurídic com ens de naturalesa permanent amb responsabilitat i solvència. 
 
En conseqüència amb l’anterior, la mesura cautelar sol·licitada consistent en la 
suspensió provisional del procediment d’adjudicació del contracte de gestió i 
explotació del servei de recollida i transport de residus urbans i neteja viària ha 
d’esser denegada. 
 
2.3. Procedència legal d’inadmissió a tràmit del recurs especial  
 
TMA interposa el recurs especial contra la valoració i puntuació de les ofertes 
efectuada per la Mesa de Contractació en aplicació dels criteris d’adjudicació del 
contracte no quantificables de forma automàtica de la qual té coneixement a partir de 
la lectura pública dels resultats efectuada el dia 2 de desembre de 2010, en la sala de 
plens de l’Ajuntament.  
 
En aquesta fase de valoració de les pliques l’oferta de TMA va quedar classificada en 
quarta posició, darrera les licitadores SUFI, FCC i CESPA  posicionades per aquest 
ordre i per davant de l’oferta presentada per l’empresa JOSÉ ANTONIO ROMERO 
POLO, S.A. trobant-se pendent en la data supraesmentada, l’assignació de la 
puntuació de l’oferta econòmica en aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte 
quantificables de forma automàtica. 
 
A l’escrit de recurs, TMA considera la valoració tècnica de la Mesa de Contractació 
com a acte de tràmit que decideix directa o indirectament el procediment, 
enquadrable entre els actes susceptibles del recurs especial enumerats a l’art. 310.2 
b) de la LCSP, per quant el resultat de dit acte tràmit té –segons el seu criteri 
manifestat- vital importància per a la configuració final del resultat del procediment 
d’adjudicació. 
 
No es pot acollir el criteri del recurrent per quant la valoració tècnica i puntuació de 
les ofertes efectuada per la Mesa de Contractació d’acord amb els criteris 
d’adjudicació del contracte no quantificables de forma automàtica no és un acte 
administratiu autònom si no depenent de la valoració del preu ofertat mitjançant 
l’aplicació dels criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica,  quina 
preponderància en el barem pot ser determinant i que pot quedar afectat per baixes 
desproporcionades o temeràries o altres factors influents en la valoració global de les 
ofertes, que no es configura únicament amb el resultat de la valoració tècnica, per tot 
el qual es tracta d’un acte que per produir els seus normals efectes necessita de la 
complementació d’altres actes integrats en el propi procediment valoratiu i 
d’adjudicació.  
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La valoració tècnica efectuada per la Mesa de Contractació s’insereix en un “iter” 
procedimental complex on no cap la seva impugnació de forma autònoma o separada 
en tractar-se d’un acte que no té per sí sol entitat suficient per a decidir directa o 
indirectament l’adjudicació del contracte. 
 
En cas de discrepància del licitador amb la proposta de la Mesa de contractació i amb 
l’informe dels tècnics municipals que serveix de base, l’acte impugnable serà l’acord 
d’adjudicació del contracte adoptat per l’òrgan de contractació conforme a 
l’esmentada proposta, acord que ha d’esser motivat i contenir tota la informació 
necessària per a permetre als licitadors disconformes interposar el recurs especial 
suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació, en els termes establerts pels 
articles 135.4) i 310 de la LCSP. 
 
En base a tot l’anterior, i no assolint la valoració de les ofertes efectuada per la Mesa 
en aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte no quantificables de forma 
automàtica, la categoria d’acte tràmit qualificat conforme a l’art. 310 de la LCSP en 
relació amb l’article 107.1) de la LRJ-PAC procedeix la inadmissió del recurs especial 
interposat en data 14 de desembre per l’empresa licitadora TMA GRUPO F. 
SANCHEZ SL, sense que correspongui per aquest motiu entrar en l’anàlisi de les 
qüestions de fons adduïdes en el propi escrit de recurs.” 
 
 En base a l’anterior, es sotmet a l’aprovació del Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- ACCEPTAR l’informe jurídic que s’incorpora com a motivació en els termes 
establerts a l’article 89.5) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
 2n.- DENEGAR la mesura cautelar de suspensió provisional del procediment 
d’adjudicació del contracte de gestió i explotació del servei de recollida i transport de 
residus urbans i de neteja viària del municipi, sol·licitada per l’empresa licitadora 
TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L. en escrit de recurs 
especial presentat en data 14 de desembre de 2010. 
 
 3r.- INADMETRE a tràmit el recurs especial en matèria de contractació 
interposat en data 14 de desembre de 2010 per TMA, GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L. en 
base a la motivació legal incorporada a l’informe jurídic. 
 
 4t.- TRASLLADAR els presents acords a l’empresa recurrent i a la resta 
d’empreses licitadores que han participat en el procediment obert, tot això en els 
termes establerts en els articles 31, 58 i 59 de la LRJ-PAC. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA: Bé, per intentar resumir una mica que avui portem a 
aprovació que s’ha explicat degudament a la Comissió Informativa i també s’ha tractat 
a la Mesa de Contractació el dia que es va fer, que no recordo quin dia era, em 
sembla que era el dia 2, el dia que es va obrir, que es va fer l’obertura del Sobre núm. 
3 del concurs es va procedir tal i com marca la llei a la lectura de les puntuacions de 
la valoració tècnica dels criteris no avaluables de forma automàtica dins del procés de 
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contractació del plec de condicions de neteja i recollida viària. En aquest cas 
l’empresa TMA GRUPO SANCHEZ ha presentat un recurs a aquesta puntuació que 
es va fer de la valoració tècnica que he comentat abans. D’acord amb l’informe jurídic 
que consta en el Ple que passaré a llegir un tros la valoració tècnica efectuada per la 
Mesa de contractació s’insereix en un procediment complex on no cap la seva 
impugnació de forma autònoma o separada en tractar-se d’un acte que no té per si 
sol l’entitat suficient per decidir directa o indirectament l’adjudicació del contracte, és a 
dir, la mera puntuació, la valoració tècnica no té la categoria d’un acte de tràmit 
qualificat i per tant, no es dóna lloc a que pugui ser motiu d’un recurs o d’una 
impugnació. En tot cas, qualsevol licitador que s’hagi presentat al concurs si té una 
discrepància amb els informes i amb la decisió que ha pres la Mesa de contractació el 
que pot impugnar, evidentment, és l’adjudicació del contracte que s’adoptarà per 
l’òrgan competent, que en aquest cas és el Ple. Per tant, el que portaríem ara a 
aprovació és que acceptaríem per una banda l’informe jurídic que s’ha fet i que s’ha 
incorporat com a motivació de tot aquest punt, denegaríem la mesura cautelar de 
suspensió provisional d’aquest procediment d’adjudicació que demanava l’empresa 
TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SANCHEZ, i també inadmetríem a 
tràmit el recurs especial en matèria de contractació interposat el dia 14 de desembre 
per la mateixa empresa. Moltes gràcies. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 25 membres electius 
presents). 
 
 16.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS 
URBANS I DE NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI. (EXP. 78/2010). 
 
I.- ANTECEDENTS PRINCIPALS 
 
1r.- Aprovació pel Ple municipal en sessió de 21 de juny de 2010 de la convocatòria, del 
Plec de clàusules administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques que 
regeixen la licitació. 
 
2n. Publicació de sengles anuncis licitatoris al DOGC, núm. 5661, de data 1 de juliol de 
2010, al perfil de contractant de l’Ajuntament, en la mateixa data i posterior correcció 
d’errades publicades al DOGC núm. 5669, de data 13 de juliol de 2010. 
 
3r.- Obertura de la documentació administrativa (sobre número 1) en data 13 de 
setembre de 2010 i celebració en data  20 de setembre per part de la Mesa de 
Contractació de l'acte públic d'obertura del sobre número 2 (documentació tècnica) 
amb el resultat que consta a la corresponent acta. 
 
4t. Emissió per part dels serveis tècnics municipals de l’àmbit de Serveis Urbans i 
Manteniment de la Ciutat en data 30 de novembre de 2010 d’informe valoratiu de les 
ofertes tècniques, que figura incorporat a l’expedient de contractació. 
 
5è. Acord de la Mesa de Contractació aprovat per unanimitat dels seus membres en 
la reunió celebrada en data 1 de desembre de 2010 en els termes següents: 
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“PRIMER.- ASSUMIR la valoració tècnica i puntuacions contingudes a l’informe dels 
serveis tècnics de l’Àmbit de Serveis Urbans de 30 de novembre de 2010,  de les 
ofertes presentades per les empreses Sufi, S.A., José Antonio Romero Polo SA, 
CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A. i Tecnologia Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, S.L 
resultant de l’aplicació a les corresponents ofertes dels criteris d’adjudicació del 
contracte no avaluables de forma automàtica establerts a la clàusula 20 del Plec de 
clàusules administratives particulars, sintetitzada dita valoració tècnica en el document 
resum que a continuació es transcriu literalment a efectes de compliment d’allò establert 
a l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes de sector públic, en la 
redacció donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost : 
 
“Document-resum de l’informe dels Serveis tècnics municipals de 30.11.2010 
valoratiu de les ofertes tècniques presentades a la licitació de referència. 
 
Refer: Expedient de contractació núm. 78/2010 
Contracte: gestió i explotació del servei de recollida de residus i del servei de neteja 
viària. 
Procediment: obert i tramitació ordinària 
 
Les ofertes tècniques corresponen a les següents empreses admeses al procediment 
licitatori: Sufi, S.A., José Antonio Romero Polo, CESPA, Compañía Española de 
Servicios Públicos Auxiliares, S.A., Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. i 
Tecnologia Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, S.L. 
 
La valoració de les ofertes ha estat efectuada de conformitat amb els criteris 
d’adjudicació del contracte no avaluables de forma automàtica establerts a la clàusula 
20.A) del Plec de clàusules administratives particulars, següents: 
 
A.1.- PROJECTE ORGANITZATIU  (fins a 17 punts) 
 
Distribució de la puntuació dels aspectes valorables de conformitat amb allò establert 
en la clàusula 20.A1) 
 
A.1.1.- Adequació tècnica, idoneïtat i coherència de la proposta organitzativa i de 
gestió dels serveis incloent-hi els seus rendiments, el dimensionat del servei, les 
neteges complementaries i les propostes o mesures concretes que incrementin la 
recollida selectiva (90%) 
 
A.1.2.- El pla i calendari d’implantació dels serveis continguts a l’oferta (5%) 
 
A.1.3.- La concertació del servei de manteniment de contenidors o de caràcter similar 
amb centres especials de treball locals que ocupin personal discapacitat (5%). 
 
A.1.1.- Adequació tècnica, idoneïtat i coherència de la proposta organitzativa. 
 
1. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
 
Tots els licitadors han presentat les seves propostes complint els requisits mínims 
fixats al PPT, estructurant les cinc fraccions previstes en el Plec. Cadascuna de les 
empreses ha dimensionat el serveis d’acord amb la seva pròpia experiència i Know-
how. 
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Es valoren els aspectes de la prestació del servei següents: 
 
1. Quant a les instal·lacions previstes: la ubicació de la nau o magatzem provisional 
dels serveis licitats; l’oficina verda; la ubicació de les dependencies de les brigades 
auxiliars. 
2. Recollides: optimització de les rutes de recollida i kilòmetres recorreguts per 
fracció. Coherència dels rendiments en relació amb el dimensionament del servei. 
3. Contenidors recollits per hora. 
4. Kilograms recollits per contenidor. 
5. Servei de repàs.  
6. L’eficàcia i eficiència els tractaments específics de neteja exterior i voltant de 
contenidors.  
7. El pla de contenització. 
 
2. SERVEI DE NETEJA VIÀRIA 
 
Es valoren els aspectes de la prestació del servei següents: 
 
1. Hores anuals de les diferents modalitats de neteja viaria per zona, segons 
necessitats de cadascuna. 
2. Idoneïtat i composició dels equips de neteja viària. 
3. Mecanització del nucli.  
4. Coherència: equilibri entre les diferents modalitats i zones de neteja previstes. 
5. Prestació del servei en diumenges i festius. 
 
3. SÍNTESI DE LA VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES PRESENTADES PER 
LES EMPRESES LICITADORES.  
 
SUFI 
 
Servei de recollida de residus 
 
1. La ubicació del magatzem provisional s’ajusta als requeriments del Plec de 
clàusules administratives i del PPT. La proposta d’ubicació de l’oficina verda a la 
Plaça Barcelona s’ajusta als requeriments del Plec de Clàusules Administratives i del 
PPT i es considera idònia per  trobar-se en una zona cèntrica i coneguda del municipi, 
a pocs metres de la zona de vianants i amb gran afluència de ciutadans. Proposa 2 
parcs auxiliars (c/ Mercè Rodoreda i Passeig Torre Blanca), possibilitant la sortida del 
personal d’escombrada manual d’un o d’altre en funció del sector assignat, el que 
optimitza considerablement el servei reduint les pèrdues de temps en desplaçaments.  
 
2. Presenta una proposta d’optimització de rutes de recollida i km recorreguts per 
fracció, adequada d’acord amb l’anàlisi de dades i gràfic que apareix a la pàg. 86 de 
l’informe tècnic. 
 
3. Es troba dins els ratis previstos de rendiment de recollida de contenidors per  hora. 
(20/25 cont/h). És la proposta més equilibrada atès que no hi ha grans diferències 
entre els rendiments de les diferents fraccions segons s’exposa a la pàg. 87 de 
l’informe tècnic, tenint con compte que el sistema de  recollida és de càrrega unificat 
per les diferents fraccions, motiu pel qual no hi hauria d’haver grans diferències entre 
els mateixos. 
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4. Presenta un rendiment elevat de previsió de càrrega (kilograms recollits per 
contenidor de les diferents fraccions). En la valoració del transport a planta presenta 
un aprofitament correcte de la capacitat recol·lectora de les caixes segons es veu als 
2 gràfics de la pàg. 87 de l’informe tècnic. És important pel servei la concordança i 
l’optimització entre les rutes, contenidors recollits, kg recollits per contenidor i kg 
transportats a planta de tractament, per tal de tenir un servei equilibrat i adient per les 
necessitats del nostre municipi. 
 
5. Quant al servei de repàs, presenta una proposta coherent en nombre d’equips i 
relació zona1-zona 2 segons s’exposa a la pàgina 43 de l’informe tècnic, atès que hi 
ha 2 equips per la zona centre i 2 equips per extraradi i districtes, i la freqüència del 
nucli és lleugerament superior, el que es considera adequat atès que els principals 
problemes al voltant dels contenidors es troben al nucli, per la major densitat de 
població i per concentrar les zones de major afluència de vianants.   
 
6. Presenta un servei de neteja de contenidors amb un elevat nombre de neteges per 
contenidor, tal i com es pot observar a la pàgina 39 de l’informe tècnic. Oferta neteja 
exhaustiva de tots els contenidors i ubicacions 1 cop cada 30 dies, i rentat 
interior/exterior dels contenidors de càrrega lateral de Resta 1 cop cada 15 dies 
durant tot l’any, els de FORM 1 cop cada 15 dies durant tot l’any, els de vidre 1 cop 
cada 45 dies i els de paper/cartró i envasos 1 cop cada 90 dies. Referent als 
contenidors soterrats, es renten els de les fraccions de Resta, FORM, envasos i vidre 
amb una freqüència anual de 6 cops l’any. A diferència de la resta d’empreses, 
presenta la neteja de totes les fraccions de càrrega lateral interior/exterior, incloent la 
neteja als contenidors de paper/cartró amb vehicle rentacontenidors. També millora 
considerablement la freqüència dels contenidors laterals de les fraccions resta i 
orgànica augmentant la freqüència sense disminuir-la en cap època de l’any. 
 
7. En relació al pla de contenització, d’acord a les pàgines 11, 12, 17, 18 i 91 de 
l’informe tècnic, la oferta de SUFI es considera adequada i dins els ratis establerts al 
PPT, amb una proposta coherent i nombre quasi exacte de contenidors de paper, 
vidre i envasos en superfície que garanteix la formació de bateries amb totes els 
fraccions de recollida disponibles.  
 
Servei de neteja viària 
 
1. Presenta una proposta equilibrada i coherent entre els metres lineals netejats per a 
les diferents modalitats de neteja i les hores del servei dedicades a la realització de 
les esmentades neteges segons s’exposa a la pàg. 90 de l’informe tècnic. 
 
2. Presenta una bona mecanització del servei, atès que realitza el major número 
d’hores d’escombrada mecànica de voreres de totes les ofertes (pàg. 55 de l’informe). 
És important la mecanització per tal d’optimitzar recursos atès la maquinària 
disponible avui dia al mercat d’última generació que permet l’escombrada de zones 
de vianants i voreres amples amb rendiments molt superiors als de  l’escombrada 
manual.  
 
3. La composició dels equips en les diferents modalitats està en la línea de les ofertes 
restants, sent aquesta oferta millorada en la composició de l’escombrada mixta per 
ROMERO POLO que proposa el servei amb dos peons i no amb un. SUFI millora a la 
resta d’ofertes composant els equips d’escombrada manual motoritzada i escombrada 
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mixta sempre amb peons especialistes, a diferència de la resta d’empreses que 
realitzen tasques de neteja motoritzada i/o escombrada mixta amb peons ordinaris 
d’acord al punt 2.12.3 de la pàgina 49 de l’informe. Cal recordar que a l’Annex 1 del 
Plec de Condicions Administratives Particulars especifica que els licitadors han de 
contemplar la requalificació professionals a peó especialista de 8 peons destinats a 
neteja viària.  Dues de les empreses, CESPA i TMA, proposen a les seves plantilles 
un nombre inferior de l’esmentada categoria, segons s’explica al punt 3.1.3. de la 
pàgina 103 de l’informe. 
 
4. Presenta una oferta molt equilibrada en el servei de diumenges i festius, amb 
equips de brigada polivalents amb caixa oberta, escombrada manual escombrada 
mecànica de voreres, escombrada mixta i màquina d’aiguabatre de voreres, mercats i 
altres serveis extraordinaris d’acord amb el que s’exposa a la pag 61 de l’informe, 
excepte el cas de l’escombrada manual que s’exposa a la pàgina 65. 
 
ROMERO POLO 
 
Servei de recollida de residus 
 
1. La ubicació del magatzem provisional s’ajusta als requeriments del Plec de 
clàusules administratives i del PPT. La proposta d’ubicació de l’oficina verda al carrer 
Sant Ramon s’ajusta als requeriments del Plec de Clàusules administratives i del PPT 
i, igual que en el cas de SUFI es considera adient per a la realització del servei atesa 
la proximitat amb els ciutadans, zona cèntrica i de gran afluència de ciutadans. La 
ubicació del parc auxiliar és molt propera al nucli, amb temps de desplaçaments 
mínims, el que redueix el temps perduts en desplaçament, a favor de la jornada 
laboral efectiva. 
 
2. Presenta una proposta d’optimització de rutes de recollida i kms recorreguts per 
fracció, adequada d’acord amb l’anàlisi de dades i gràfic que apareix a les pàgines 86 
i 87 de l’informe tècnic. 
 
3. Es troba dins els ratis previstos (20/25 h) de rendiment de recollida de contenidors 
per hora segons s’exposa a la pàg. 87 de l’informe tècnic, llevat  en la recollida de la 
fracció de paper cartró en que no arriba al ràtio previst i en el de la fracció resta que 
està per sobre. 
 
4. La proposta de Kilograms recollits per contenidor / transportats a plantes de 
tractament de les diferents fraccions es desproporcionada i evidencia un 
dimensionament no correcte del servei d’acord amb les dades tècniques i gràfics 
consignats a la pàg. 88 de l’informe tècnic 
 
5. El servei de repàs es considera correcte en quant a equips i freqüència, d’acord a 
les freqüències de recollida proposades, disminuint la freqüència de repàs dels 
districtes però mantenint una elevada freqüència de repàs al nucli, que és la zona 
amb més incidències. Tot i això, és un servei considerat poc eficient al proposar-se 
vehicles bicompartimentats sense cap peó; l’equip de recollida del nucli està 
sobredimensionat quant a la categoria professional del personal segons s’exposa a. 
88 de la pag l’informe tècnic. 
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6. El servei  de neteja de contenidors presentat per ROMERO POLO compleix les 
condicions mínimes del PPT, però no es pot obtenir major informació ates que les 
fitxes estan incomplertes. 
 
7. Referent al pla de contenització, d’acord a les pàgines 11, 12, 17, 18 i 91 de 
l’informe tècnic, la oferta de ROMERO POLO es considera adequada i dins els ratis 
establerts al PPT, i coherent amb el nombre més elevat de contenidors de paper, 
vidre i envasos en superfície que garanteix la possibilitat d’apropar encara més el 
servei al ciutadà i disminuir els distàncies fins als punts de recollida. La formació de 
bateries amb totes els fraccions de recollida disponibles també es considera adient.  
 
Servei de neteja viària 
 
1. Els metres lineals netejats per a la neteja no manual no guarden coherència amb 
les hores de servei dedicades a la realització de l’esmentada neteja, d’acord a la 
informació que consta a la pàgina 55 de l’informe tècnic.  
 
2. Presenta un nombre elevat de metres lineals escombrats manualment  segons la 
mitjana de les empreses,  tal  i com consta a la pàg. 90 i 55, entenent que la majoria 
de zones del municipi s’han d’escombrar amb mitjans mecànics, excepte el nucli antic 
el qual a banda de l’escombrada manual ha de tenir escombrada mecànica de 
voreres per optimitzar recursos. 
 
3. La composició d’equips en la modalitat d’escombrada mixta és millor que la de les 
restants ofertes en oferir un equip composat per dos operaris i un conductor, el que fa 
que el servei es realitzi millor i més ràpid, disminuint a la vegada les molèsties als 
ciutadans al realitzar el mateix servei en menys temps, i en alguns casos no havent 
de passar dues vegades pel mateix carrer per tal de netejar les dues voreres.  
 
4. L’oferta de serveis de diumenges i festius es equilibrada, constituïda per diferents 
modalitats de neteja (manual, motoritzada, reg, mecànica) i donant especial 
importància a la neteja en les zones d’oci, incloent també la neteja amb aigua en 
diumenges i festius. 
 
CESPA 
 
1. La ubicació del magatzem provisional s’ajusta als requeriments del Plec de 
clàusules administratives i del PPT. La proposta d’ubicació de l’oficina verda al carrer 
Sant Ramon s’ajusta als requeriments del Plec de Clàusules administratives i del 
PPT, i es considera adient per a la realització del servei atesa la proximitat amb els 
ciutadans, zona cèntrica i zona de pas. La ubicació del parc auxiliar es considera 
també adient  amb temps de desplaçament mínim. 
 
2. Presenta una proposta d’optimització de rutes de recollida i km diaris recorreguts 
per fracció adequada, d’acord amb l’anàlisi de dades i gràfic que apareix a la pàg. 86 
de l’informe tècnic. 
 
3. La recollida de les fraccions resta, paper/cartró, envasos i vidre està per sota del 
ratis previstos de rendiment de recollida de contenidors per hora (20/25 cont/h) 
segons s’exposa a la pàg. 87 de l’informe tècnic. En rendiment de recollida de la 
fracció orgànica està al llindar inferior d’aquesta forquilla. L’anteriorment exposat va 
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en detriment del servei, atès que està dimensionant el servei amb uns rendiments 
excessivament baixos.  
 
4. Presenta una proposta correcta de kilograms recollits per contenidor / transportats 
a planta de tractament de les diferents fraccions segons es veu als gràfics de la pàg. 
88 i explicativa de la pàg. 89 de l’informe tècnic. 
 
5. Quant el servei de repàs, presenta una proposta coherent  tant pel numero d’equips 
com per les freqüències de pas segons s’exposa a la pàg. 89 de l’informe tècnic. 
També presenta unes freqüències elevades de repàs tant al nucli com a l’extraradi i 
als districtes.  
 
6. Presenta un servei de neteja de contenidors adequat a les necessitats 
especificades al PPT, tal i com es pot observar a les pàgines 37 i 38 de l’informe 
tècnic. Oferta neteja exhaustiva de tots els contenidors i ubicacions 1 cop cada 30 
dies, rentat interior/exterior dels contenidors de càrrega lateral de Resta i FORM 1 
cop cada 15/21 en funció de l’època i neteja dels contenidors de vidre 1 cop cada 90 
dies. Referent als contenidors soterrats, els de la fracció resta es renten un cop cada 
30/60 dies en funció de l’època de l’any, els de form cada 30 dies i els d’envasos i 
vidre 1 cop cada 90 dies.  Com es pot observar millora les condicions del PPT  
incloent la neteja interior/exterior dels contenidors laterals de vidre, així com també ho 
fa amb els contenidors soterrats de la mateixa fracció, per sobre de les neteges 
estipulades per les empreses FCC, ROMERO POLO i TMA.  
 
7. Referent al pla de contenització, d’acord a les pàgines 11, 12, 17, 18 i 91 de 
l’informe tècnic, la oferta de CESPA es considera adequada tot i que presenta un 
nombre discordant de contenidors en superfície per a la recollida de paper, vidre i 
envasos.  
 
Servei de neteja viària 
 
1. Presenta una proposta coherent entre els metres lineals netejats per a les diferents 
modalitats i les hores del servei dedicades a la realització de les esmentades neteges  
tot i que globalment es neteja un numero inferior de  metres lineals en comparació 
amb la resta d’empreses,  segons s’exposa a la pàg. 89 de l’informe tècnic. 
 
2. Presenta una bona proposta de mecanització del servei, realitzant un número 
considerablement superior d’hores d’escombrada no manual envers les hores 
d’escombrada manual, tal i com s’exposa a la pàg. 89 de l’informe tècnic a mode 
explicatiu i a la gràfica de la pàg. 55 del mateix document. 
 
3. La composició d’equips en la modalitat d’escombrada mixta està en la línea de les 
restants ofertes, (1 operari), llevat ROMERO POLO que presenta una oferta millor. 
 
4. Presenta una oferta equilibrada en el servei de diumenges i festius, realitzant les 
modalitats d’escombrada manual, manual motoritzada, mixta i polivalent amb vehicle 
caixa oberta, tot i que es troba a faltar el tractament amb aigua. Els serveis de neteja 
de mercats i altres serveis extraordinaris també es consideren correctes d’acord amb 
el que s’exposa a la pag 59 de l’informe. 
 
FCC 
 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.12.10                    pàg. 79 
 
 

Servei de recollida de residus 
 
1. La ubicació del magatzem provisional s’ajusta als requeriments del Plec de 
clàusules administratives i del PPT. La proposta d’ubicació de l’oficina verda a 
l’Avinguda Catalunya, s’ajusta als requeriments del Plec de Clàusules administratives 
i del PPT, i es considera, com en els casos anteriors, adequada pels mateixos motius 
exposats en els casos de SUFI, ROMERO POLO i CESPA. La ubicació de parc 
auxiliar al c/ Vic es troba relativament allunyada del centre, comportant majors 
pèrdues de temps que en la resta dels casos anteriorment esmentats.   
 
2. Presenta una proposta d’optimització de rutes de recollida i km recorreguts per 
fracció, adequada d’acord amb l’anàlisi de dades i gràfic que apareix a la pàg. 86 de 
l’informe tècnic. 
 
3. En les fraccions de paper/cartró, envasos i vidre es troba per sota dels ratis 
previstos de rendiment de recollida de contenidors per hora (20/25 h), resultant 
excessivament baix el rendiment proposat per la recollida de la fracció vidre, que està 
per sota des 10 contenidors/hora, segons es constata al gràfic de la pàg. 87 de 
l’informe tècnic. 
 
4. Presenta un rendiment correcte de previsió de carrega (kilograms recollits per 
contenidor de les diferents fraccions). En la valoració del transport a planta presenta 
un aprofitament correcte segons es veu als 2 gràfics de la pàg. 88 de l’informe tècnic. 
 
5. Quant al servei de repàs, presenta una composició correcta d’equips, i un elevat 
nombre dels mateixos amb dedicació excessiva a la zona 2, segons s’exposa a la 
pàg. 89 de l’informe tècnic. 
 
6. Presenta un servei de neteja de contenidors d’acord a les especificacions del PPT, 
tal i com es pot observar a la pàgina 38 de l’informe tècnic. Oferta neteja exhaustiva 
de tots els contenidors i ubicacions 1 cop cada 30 dies, i rentat interior/exterior i rentat 
interior/exterior dels contenidors de càrrega lateral de Resta i FORM 1 cop cada 
15/21 en funció de l’època i neteja dels contenidors d’envasos 1 cop cada 90 dies. 
Referent als contenidors soterrats, els de la fracció resta es renten un cop cada 30/60 
dies en funció de l’època de l’any, els de form cada 30 dies i els d’envasos 1 cop cada 
90 dies.  
 
7. Referent al pla de contenització, d’acord a les pàgines 11, 12, 17, 18 i 91 de 
l’informe tècnic, la oferta de FCC presenta el número més baix de contenidors de 
totes les fraccions. El número de contenidors laterals de Resta és de 606, molt per 
sota dels actuals, i en quant a contenidors selectius també disminueix la quantitat en 
comparació amb la resta d’empreses, d’acord a les pàgines anteriorment esmentades 
de l’informe tècnic.  
 
Servei de neteja viària 
 
1. Presenta un nombre desproporcionat d’hores de dedicació de escombrats manual,  
per sobre dels metres lineals escombrats mecànicament segons la mitjana de les 
empreses,  segons es diu a la pàg. 90 i es pot observar a les gràfiques de la pàgina 
55. 
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No es manté la coherència entre els metres lineals netejats per a les diferents 
modalitats i les hores del servei dedicades a la realització de les esmentades neteges  
segons s’exposa a la pàg. 90 i 55 de l’informe tècnic.  
 
2. Tot i l’elevat nombre d’hores d’escombrada manual, presenta una bona 
mecanització del servei, tal i com es comenta a la pàg. 90, però amb un excessiu 
nombre d’hores d’escombrada manual, que considerem sobredimensionat.   
 
3. La composició d’equips en la modalitat d’escombrada mixta està en la línea de les 
restants ofertes, (1 operari), llevat ROMERO POLO que presenta una oferta millor). 
 
4. Presenta una oferta suficient en el servei de diumenges i festius amb brigades 
d’acció immediata, escombrada manual motoritzada i escombrada mecànica de 
voreres, d’acord a la pàgina 59 de l’informe tècnic, així com també es considera 
correcta la proposta de neteja de mercats i altres serveis extraordinaris. Es troba a 
faltar la neteja amb aigua. 
 
TMA GRUPO SÁNCHEZ SL 
 
Servei de recollida de residus 
 
1. La ubicació del magatzem provisional s’ajusta als requeriments del Plec de 
clàusules administratives i del PPT. La ubicació de l’oficina verda a l’Avinguda Ragull 
no compleix el requisit de centralitat urbana exigit al Plec de Clàusules administratives 
i el PPT . La ubicació de parc auxiliar, a l’Avinguda Ragull, també és relativament 
allunyada.   
 
2. La seva proposta presenta un excessivament elevat rati de km/ dia per a la 
recollida de les diferents fraccions, molt superior a la mitjana de la resta de licitadors, 
segons es deriva de d’anàlisis de dades i gràfic que apareix a la pàg. 86 de l’informe 
tècnic. Això evidencia una deficient planificació de rutes en detriment del servei. 
 
3. En les fraccions de resta, paper/cartró, vidre i envasos es troba per sota dels ratis 
previstos de rendiment de recollida de contenidors per hora. (20/25 cont/h), amb un 
rendiment de la fracció vidre per sota dels 15 contenidors/hora segons es constata al 
gràfic de la pàg. 87 de l’informe tècnic. 
 
4. Presenta un rendiment de previsió de carrega ( kilograms recollits per contenidor 
de les diferents fraccions) molt baix en els casos de les fraccions  resta, orgànica, 
paper/cartró i vidre. En la valoració del transport a planta presenta un aprofitament 
inferior a la mitjana segons s’explicita a la pàg. 88 de l’informe tècnic. 
 
5. El servei de repàs es considera correcte en quant a número d’equips (superior a la 
zona 1 que és on més es necessita) i freqüències proposades, però poc eficient al 
proposar-se vehicles bicompartimentats sense cap peó.   
 
6. Presenta un servei de neteja de contenidors d’acord a les especificacions del PPT, 
tal i com es pot observar a la pàgina 38 de l’informe tècnic. Oferta neteja exhaustiva 
de tots els contenidors i ubicacions 1 cop cada 30 dies, i rentat interior/exterior i rentat 
interior/exterior dels contenidors de càrrega lateral de Resta i FORM 1 cop cada 
15/21 en funció de l’època, neteja dels contenidors d’envasos 1 cop cada 90 dies i 
neteja dels contenidors de vidre 1 cop l’any. Referent als contenidors soterrats, els de 
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la fracció resta es renten un cop cada 30/60 dies en funció de l’època de l’any, els de 
form cada 30 dies, els d’envasos 1 cop cada 90 dies i els de vidre 1 cop anualment. A 
les fitxes presentades per TMA trobem certes incoherències a la descripció des 
vehicles de neteja de contenidors soterrats, atès que la descripció pertany a vehicles 
rentacontenidors de càrrega lateral. La oferta de l’empresa TMA millora la de les 
empreses FCC i ROMERO POLO amb la freqüència de neteja dels contenidors de 
vidre.  
 
7. Referent al pla de contenització, d’acord a les pàgines 11, 12, 17 i 18 de l’informe 
tècnic, la oferta de TMA es considera adequada i dins els ratis establerts al PPT, amb 
una que es considera adequada tot i que presenta un nombre discordant de 
contenidors en superfície per a la recollida de paper, vidre i envasos.  
 
Servei de neteja viària 
 
1. No es manté la coherència entre els metres lineals netejats per a les diferents 
modalitats i les hores del servei dedicades a la realització de les esmentades 
neteges, tal i com s’exposa a la pàg. 89 de l’informe tècnic 
 
2. Presenta una bona mecanització del servei, amb un considerablement major 
número d’hores dedicades a la neteja no manual que a la neteja manual, tal i es diu a 
la pàgina 89.  
 
3. La composició d’equips en la modalitat d’escombrada mixta està en la línea de les 
restants ofertes (1 operari), llevat ROMERO POLO que presenta una oferta millor). 
 
4. Presenta una oferta suficient en el servei de diumenges i festius , mercats i altres 
serveis extraordinaris amb escombrada manual, manual motoritzada i mixta, segons 
s’observa a la pàgina 60 de l’informe tècnic. Es troba a faltar la  neteja amb aigua.  
 
Valoració total de les ofertes en l’ apartat A.1.1. 
 

SUFI S.A. 
JOSÉ ANTONIO 

ROMERO 
POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, S.A. 

Fomento de 
Construcciones 

y Contratas, 
S.A. 

Tecnología 
Medio Ambiente 

Grupo 
F.Sánchez, S.L. 

15,05 11,70 15,10 14,60 13,30 

 
A.1.2.- Pla i calendari d’implantació dels serveis continguts a l’oferta  
 
SUFI 
 
Presenta calendari d’implantació i es compromet a complir els terminis pactats al PPT. 
Aporta maquinària  de la seva propietat durant el període de transició per tal 
d’avançar el començament dels nous serveis fins l’arribada de la nova maquinària de 
titularitat municipal.   
 
ROMERO POLO 
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Es compromet a complir els terminis pactats al PPT. No presenta calendari 
d’implantació. No aporta maquinària propia durant el període de transició per tal 
d’avançar el començament dels nous serveis. 
 
CESPA 
 
Presenta calendari d’implantació i es compromet a complir els terminis pactats al PPT. 
Aporta maquinària de la seva propietat durant el període de transició per tal d’avançar 
el començament dels nous serveis fins l’arribada de la nova maquinària de propietat 
municipal.    
 
FCC 
 
Presenta calendari d’implantació i es compromet a complir els terminis pactats al PPT. 
Aporta maquinària de la seva propietat durant el període de transició per tal d’avançar 
el començament dels nous serveis fins l’arribada de la nova maquinària de propietat 
municipal.    
 
TMA  
 
Es compromet a complir els terminis pactats al PPT. No presenta calendari 
d’implantació. No aporta maquinària pròpia durant el període de transició per tal 
d’avançar el començament dels nous serveis.  
 
Valoració total de les ofertes en l’ apartat A.1.2. 
 

SUFI S.A. 
JOSÉ ANTONIO 

ROMERO 
POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, S.A. 

Fomento de 
Construcciones 

y Contratas, 
S.A. 

Tecnología 
Medio Ambiente 

Grupo 
F.Sánchez, S.L. 

0,85 0,20 0,85 0,85 0,20 
 

A.1.3.- La concertació del servei de manteniment de contenidors o de caràcter 
similar amb centres especials de treball locals que ocupin personal discapacitat  
 
SUFI 
 
L’oferta preveu concertar els serveis de manteniment i de neteja exterior de 
contenidors amb l’entitat Engrunes S.L.U. 
 
CESPA 
 
L’oferta preveu concertar els serveis de manteniment de contenidors amb un centre 
especial de treball local de persones amb discapacitat.  
 
FCC 
 
L’oferta preveu concertar el manteniment dels contenidors i llurs ubicacions amb 
l’entitat Jeroni de Moragues 
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TMA 
 
No proposa cap concertació del servei de manteniment en el sentit indicat a aquest 
apartat 
 
ROMERO POLO 
 
L’oferta preveu contractar el manteniment dels contenidors i la retirada dels soterrats 
hidràulics i muntatge del nou soterrat amb l’entitat Jeroni de Moragues. 
 
Valoració de les ofertes en l’apartat A.1.3. 
 

SUFI S.A. 
JOSÉ ANTONIO 

ROMERO 
POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, S.A. 

Fomento de 
Construcciones 

y Contratas, 
S.A. 

Tecnología 
Medio Ambiente 

Grupo 
F.Sánchez, S.L. 

0,85 0,85 0,45 0,45 0,00 
 

Puntuació global apartat A.1. 
 

Apartat SUFI S.A. 

JOSÉ 
ANTONIO 
ROMERO 

POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, S.A. 

Fomento de 
Construcciones y 
Contratas, S.A. 

Tecnología 
Medio Ambiente 

Grupo 
F.Sánchez, S.L. 

A.1.1. 
Organització 15,05 11,70 15,10 14,60 13,30 

A.1.2.  
Pla i calendari 
d’implantació 

0,85 0,20 0,85 0,85 0,20 

A.1.3. 
Concertació de 

serveis amb 
centres 

especials de 
treball 

0,85 0,85 0,45 0,45 0,00 

Total 16,75 12,75 16,40 15,90 13,50 
 

A2 .-  RECURSOS MATERIALS (fins a 13 punts) 
 
Distribució de la puntuació dels aspectes valorables conformitat amb allò establert en 
la clàusula 20.A2 
 
Es valorarà: 
 
 A2.1.1- La quantitat total del material proposat, el disseny, la qualitat tècnica, la 
funcionalitat i l’ adequació a les necessitats del servei. S’inclou també la reserva dels 
recursos materials i del manteniment. (90%) 
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A2.1.2.- El sistema de fabricació dels contenidors en superfície (5%) 
 
A2.1.3.- Els sistemes de senyalització i de posicionament i identificació (5%) 
 
A.2.1.- La quantitat total del material proposat, el disseny, la qualitat tècnica, la 
funcionalitat i l’ adequació a les necessitats del servei. S’inclou també la 
reserva dels recursos materials i del manteniment. (90%) 
 
SUFI 
 
1. SUFI proposa un nombre coherent i adequat de vehicles tant per la recollida com 
per la neteja viària, d’acord a les pàgines 99, 100 i 101 de l’informe tècnic. La seva 
proposta inclou 7 camions per la recollida lateral, 6 vehicles posteriors (inclou 
bicompartimentats) i 3 per la recollida dels contenidors soterrats. Per la neteja viària 
proposa la compra de dues escombradores de voreres, 3 escombradores de vials i 
una escombradora sobre camió. Es considera una bona proposta atesa la 
mecanització del nucli, i a la major necessitat d’escombrar les voreres que no pas els 
vials, els quals en cap cas s’embruten tant ni passa la gent caminant. També es 
considera una bona adquisició l’escombradora sobre camió per les zones més 
allunyades del nucli atès el seu major rendiment que les de menor capacitat.  
 
2. En quant a la reserva dels materials, proposa un parc de vehicles de reserva 
consistent en la maquinària  provinent de la concessió actual, la qual cosa es 
considera correcte.  
 
3. El seu sistema de manteniment, d’acord a les pàgines 76 i 77 de l’informe tècnic, es 
considera correcte, però millorable, en comparació amb les ofertes de CESPA  i FCC. 
 
CESPA 
 
1. CESPA proposa un nombre adequat pel servei realitzat de vehicles quant a les 
recollides, d’acord a la pàgina 95 i 96 de l’informe tècnic, amb 6 camions de càrrega 
lateral, 5 vehicles de recollida posterior (inclou bicompartimentats) i 3 camions per a la 
recollida de contenidors soterrats. Quant a la maquinària de nova adquisició queda 
penalitzada per la manca d’inversió en maquinària de neteja viària, amb l’excepció 
d’una única escombradora de voreres.  
 
2. Pel que fa a la reserva de maquinària, proposa un parc de vehicles de reserva 
consistent en la maquinària provinent de la concessió actual, la qual cosa es 
consideraria correcte si hagués maquinària de neteja viària de nova adquisició, però 
la manca de la mateixa fa que es consideri insuficient la reserva de la neteja viària, tot 
i que la referent a les recollides es considera correcta. 
 
3. Presenta el millor programa de manteniment de totes les empreses, tal i com es pot 
observar a les pàgines 71, 72 i 73 de l’informe tècnic, tant per la seva  intervenció 
correctiva programada com per les seves tècniques organitzatives, entenent que pot 
millorar considerablement el servei i evitar pèrdues de temps, i el que és el mateix, 
econòmiques.  
 
ROMERO POLO, S.A. 
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1. ROMERO POLO S.A. proposa l’adquisició de 6 vehicles per la recollida lateral, 2 
vehicles posteriors (inclou bicompartimentat), i 2 vehicles càrrega superior per la 
recollida soterrada, d’acord a l’especificat a les pàgines 96 i 97 de l’informe tècnic. Es 
considera adequada en quant a recollida lateral i superior però insuficient en quant a 
recollida posterior bicompartimentada, atès que amb els dos vehicles ha de realitzar 
tant la recollida porta a porta de les 5 fraccions a Valldoreix i el repàs de les zones 
més allunyades del nucli. També queda penalitzada per incongruències amb els 
vehicles de càrrega lateral. Pel que fa a la maquinària de neteja viària, es considera 
desproporcionada l’oferta d’adquisició d’1 escombradora de voreres front la de 8 
escombradores mecàniques de vials, resultant aquesta última sobredimensionada. 
 
2. Quant a la reserva dels materials, proposa un parc de vehicles de reserva 
consistent en la maquinària  provinent de la concessió actual, la qual cosa es 
considera correcte.  
 
3. El seu sistema de manteniment, d’acord a la pàgina 75 de l’informe tècnic, es 
considera correcte, però millorable igual que en el cas de SUFI, en comparació amb 
les ofertes de CESPA  i FCC. 
 
FCC 
 
1. FCC proposa la incorporació de 6 vehicles de càrrega lateral, 2 posteriors (inclou 
bicompartimentats), i 2 camions de càrrega superior. La proposta es considera 
adequada però igual que en el cas de ROMERO POLO el número de vehicles de 
càrrega posterior bicompartimentada es considera insuficient per a la totalitat de 
tasques que han de realitzar. Quant a la maquinària de neteja viària, amb dues 
escombradores de voreres i cinc escombradores de vials, es considera adequat a les 
necessitats del servei.  
 
2. Quant a la reserva dels materials, proposa un parc de vehicles de reserva 
consistent en la maquinària  provinent de la concessió actual, la qual cosa es 
considera correcte.  
 
3. El sistema de manteniment es considera correcte i de major nivell que els 
presentats per SUFI, ROMERO POLO i TMA, tal i com es pot observar a la pàgina 74 
de l’informe tècnic.   
 
TMA 
 
1. La proposta de nova adquisició de maquinària de TMA, tal i com es pot observar a 
les pàgines 97 i 98 de l’informe tècnic, amb 11 vehicles de càrrega lateral, 6 camions 
de càrrega posterior (inclou bicompartimentat) i 4 per la recollida dels contenidors 
soterrats es considera sobredimensionada com a conseqüència del 
sobredimensionament del servei, la mala planificació de rutes i el baix rendiment dels 
circuits de recollida. Pel que fa a la maquinària de neteja viària, les dues 
escombradores de voreres es consideren adequades i les 7 escombradores de vials, 
igual que en el cas de ROMERO POLO, es consideren excessives pel mateixos 
motius. 
 
2. Quant a la reserva dels materials, proposa un parc de vehicles de reserva 
consistent en la maquinària  provinent de la concessió actual i l’adquisició de 2 
vehicles bicompartimentats de nova adquisició, la qual cosa es considera per sobre 
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de les necessitats del servei, no sent adequada l’adquisició de nova maquinària per la 
reserva tenint en compte la quantitat de vehicles provinents de la concessió actual.  
 
3. En relació amb el manteniment, TMA ofereix un manteniment poc elaborat en 
comparació amb la resta d’empreses, tal i com es veu a la pàgina 75 de l’informe 
tècnic. 
 
Valoració total de les ofertes en l’apartat A.2.1. 
 

SUFI S.A. 
JOSÉ ANTONIO 

ROMERO 
POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, S.A. 

Fomento de 
Construccines y 
Contratas, S.A. 

Tecnología 
Medio Ambiente 

Grupo 
F.Sánchez, S.L. 

10,20 9,10 10,70 11,35 10,05 
 
A.2.2.- El sistema de fabricació dels contenidors en superfície. 
 
SUFI 
 
Ofereix contenidors fabricats mitjançant rotomoldeig. 
 
CESPA 
 
Ofereix contenidors fabricats mitjançant rotomoldeig. 
 
ROMERO POLO 
 
Ofereix contenidors fabricats mitjançant rotomoldeig. 
 
FCC 
 
Ofereix contenidors fabricats mitjançant injecció. 
 
TMA 
 
Ofereix contenidors fabricats mitjançant injecció, tot i que deixen la possibilitat 
d’adquirir-los per rotomoldeig a decisió de l’Ajuntament sense cap mena de cost 
afegit. 
 
Valoració total de les ofertes en l’ apartat A.2.2. 
 

SUFI S.A. 
JOSÉ ANTONIO 

ROMERO 
POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, S.A. 

Fomento de 
Construcciones 

y Contratas, 
S.A. 

Tecnología 
Medio Ambiente 

Grupo 
F.Sánchez, S.L. 

0,65 0,65 0,65 0,00 0,50 
 

A.2.3.- Els sistemes de senyalització i de posicionament i identificació. 
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En relació amb els sistemes de senyalització, totes les empreses ofereixen el mateix 
sistema tot i que a l’oferta de TMA es troben a faltar components bàsics per al 
correcte funcionament de l’esmentat sistema. 
 
Valoració total de les ofertes en l’apartat A.2.3. 
 

SUFI S.A. 
JOSÉ ANTONIO 

ROMERO 
POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, S.A. 

Fomento de 
Construcciones 

y Contratas, 
S.A. 

Tecnología 
Medio Ambiente 

Grupo 
F.Sánchez, S.L. 

0,65 0,65 0,65 0,65 0,45 
 

Puntuació global apartat A.2. 
 

Apartat SUFI S.A. 

JOSÉ 
ANTONIO 
ROMERO 

POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, 
S.A. 

Fomento de 
Construccine
s y Contratas, 

S.A. 

Tecnología 
Medio 

Ambiente 
Grupo 

F.Sánchez, 
S.L. 

A.2.1 
Maquinària, 

reserva i 
manteniment 

10,20 9,10 10,70 11,35 10,05 

A.2.2 
Fabricació 

contenidors 
0,65 0,65 0,65 0,00 0,50 

A.2.3 
Sistemes de 

senyalització i 
posicionament 

0,65 0,65 0,65 0,65 0,45 

Total 11,50 10,40 12,00 12,00 11,00 
 

A.3.- RECURSOS HUMANS (fins a 10 punts) 
 
Distribució de la puntuació dels aspectes valorables de conformitat amb allò establert 
en la clàusula 20.A3. 
 
A.3.1.- La coherència i adequació de la proposta organitzativa del personal directe i 
indirecte, l’organigrama i la optimització dels recursos. (50 %) 
 
A.3.2.- El règim de gestió del personal i el pla de formació: especialment els 
programes que tinguin en compte aspectes de relació amb el ciutadà, la imatge, 
sostenibilitat, coneixement precís dels criteris de recollida selectiva de les diferents 
categories de residus, conducció eficient i bones pràctiques. Es valoraran les hores 
de formació per categoria i persona. (50 %) 
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A.3.1. La coherència i adequació de la proposta organitzativa del personal 
directe i indirecte, l’organigrama i la optimització dels recursos. 
 
SUFI 
 
La proposta presenta una plantilla dimensionada coherentment amb el servei ofertat. 
Atès que SUFI presenta uns  rendiments de neteja viària baixos, això implica un major 
nombre de treballadors en quant al servei de neteja. Pel que fa a la recollida 
d’escombraries, la combinació del pla de contenització, els km diaris recorreguts (pàg. 
85) i les freqüències de recollida fan que la plantilla de SUFI sigui més elevada. Cal 
esmentar en aquest punt que SUFI realitza la composició dels equips d’escombrada 
manual motoritzada i escombrada mixta sempre amb peons especialistes, a 
diferència de la resta d’empreses que realitzen tasques de neteja motoritzada i/o 
escombrada mixta amb peons ordinaris d’acord al punt 2.12.3 de la pàgina 49 del 
present informe. Cal recordar que a l’Annex 1 del Plec de Condicions Administratives 
Particulars especifica que els licitadors han de contemplar que  s’han de reclassificar 
a peó especialista 8 places de peó destinats a neteja viària de l’actual contracta.  
 
CESPA 
 
La proposta està dimensionada d’acord amb el servei ofertat, optimitzant recursos al 
servei de neteja viària amb motiu dels rendiments ofertats (aquests rendiments es 
poden deduir de les gràfiques de les hores anyals treballades i dels ml. netejats de la 
pàgina 55), molt superiors en la neteja manual a la resta d’empreses. CESPA, igual 
que TMA,  proposa a la seva plantilla una quantitat inferior de peons especialistes a 
l’especificada a l’annex 1 del Plec de Condicions Administratives Particulars, com es 
pot observar a les taules de les pàgines 105 i 106. 
 
ROMERO POLO 
 
La proposta està dimensionada d’acord al servei ofertat. Com ROMERO POLO 
presenta uns rendiments de recollida molt superiors a la resta d’empreses, això es 
tradueix en un nombre menor de treballadors a la plantilla de l’esmentat servei. A la 
vegada, presenta menors rendiments de neteja viària manual que empreses com 
CESPA, el que implica un major nombre de treballadors del servei de neteja viària. 
Aquests rendiments es poden deduir de les gràfiques de hores anyals treballades i 
dels ml. netejats de la pàgina 55 de l’informe. 
 
FCC 

FCC proposa un número de personal inferior a la resta d’empreses, però dimensionat 
coherentment al servei ofertat. El fet de que la contenització de FCC sigui 
considerablement menor a la resta de licitadors (pàg. 90 d’aquest informe) es tradueix 
amb una necessitat menor d’operaris en recollida, neteja, repàs i manteniment, o el 
que és el mateix, menor personal per totes les modalitats que configuren el servei de 
la recollida de totes les fraccions. Alhora, la quantitat de treballadors es veu també 
reduït perquè en general, les freqüències de recollida són menors en FCC que a la 
resta dels licitadors (gràfiques del punt 2 del present informe “Anàlisi dels 
requeriments del Plec de Clàusules Tècniques”).  
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TMA 
 
La proposta de TMA està dimensionada d’acord amb el servei ofertat, com es pot 
veure a la pàgina 107. Pel que fa a les recollides, tot i que la seva proposta de 
contenització és semblant a la de ROMERO POLO (sent superior la de ROMERO 
POLO), necessita una considerable major quantitat de personal amb motiu dels 
baixos rendiments i la seva planificació de rutes.  
 
Valoració total de les ofertes en l’ apartat A.3.1. 
 

SUFI S.A. 
JOSÉ ANTONIO 

ROMERO 
POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, S.A. 

Fomento de 
Construcciones 

y Contratas, 
S.A. 

Tecnología 
Medio Ambiente 

Grupo 
F.Sánchez, S.L. 

5,00 4,00 4,50 4,50 4,50 
 

A.3.2.- El règim de gestió del personal i el pla de formació: especialment els 
programes que tinguin en compte aspectes de relació amb el ciutadà, la imatge, 
sostenibilitat, coneixement precís dels criteris de recollida selectiva de les 
diferents categories de residus, conducció eficient i bones pràctiques. Es 
valoraran les hores de formació per categoria i persona 
 
SUFI 
 
SUFI, igual que CESPA i FCC, d’acord a l’apartat 2.17 de l’informe tècnic, explica la 
seva organització interna i la seva política de personal, presentant una proposta 
d’organització de personal basada en cinc principis bàsics, a més presenta un Codi 
Ètic i Professional, Pla de conciliació de la vida familiar i laboral, un Pla d’acollida per 
a nous treballadors, Pla d’acollida pel personal a subrogar, Pla d’acció Social. A més, 
presenta molt detalladament la reestructuració de la plantilla actual i com quedarà 
encabida al nou servei.  
 
Les hores anyals destinades a formació, tal i com es pot observar al gràfic de la pàg 
104, es consideren correctes i suficients en quant a durada i adients en quant a 
continguts.  Igual que en els casos de CESPA i FCC presenta un pla de formació molt 
detallat per categories professionals, continguts mínims i hores dedicades. 
 
CESPA 
 
CESPA presenta una proposta d’organització, igual que en els casos de SUFI i FCC, 
basada en cinc principis bàsics, un Codi Ètic i Professional, Pla de conciliació de la 
vida familiar i laboral, un Pla d’Acollida per a nous treballadors i treballadors 
subrogats. No presenta un pla de reestructuració tan treballat i amb el detall de SUFI. 
 
Com es pot observar al gràfic de la pàg 109 les hores anyals destinades a formació 
són adequades i estan molt per sobre de les propostes presentades per les empreses 
TMA i ROMERO POLO. Igual que en el cas de SUFI, són adients en quant als 
continguts de la formació, i presenta un pla de formació molt detallat per categoria 
professional, continguts mínims i hores dedicades. 
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ROMERO POLO 
 
L’empresa ROMERO POLO, igual que TMA, no presenta documentació suficient 
relativa a la gestió del personal; presenta una proposta de conveni col·lectiu per a la 
unificació de personal.  
 
Com es pot observar al gràfic de la pàg 109 les hores anyals destinades a formació 
són molt baixes, igual que en el cas de TMA. Presenta un pla de formació detallat per 
categoria professional i hores dedicades. 
 
FCC 
 
FCC, igual que en els casos de CESPA i SUFI, presenta una proposta d’organització 
de personal basada en cinc principis bàsics, un Codi Ètic i Professional, Pla de 
conciliació de la vida familiar i laboral, un Pla d’Acollida per a nous treballadors. No 
presenta un pla de reestructuració tan treballat i amb el detall de SUFI.   
 
Com es pot observar al gràfic de la pàg 109 les hores anyals destinades a formació 
són molt superiors a les empreses ROMERO POLO i TMA, són adequades i estan 
molt per sobre de les propostes presentades per les empreses TMA i ROMERO 
POLO. Igual que en el cas de CESPA i SUFI, són adients en quant als continguts de 
la formació, i presenta un pla de formació molt detallat per categories professionals, 
continguts mínims i hores dedicades. 
 
TMA 
 
TMA no presenta documentació suficient relativa a la gestió del personal; tampoc fa 
esment en relació amb el personal a subrogar ni al procés d’integració dels dos 
col·lectius que conformen el personal a subrogar. 
  
Com es pot observar al gràfic de la pàg. 109 les hores anyals destinades a formació 
són molt baixes; tampoc no són gaire adients quant als continguts de la formació, 
segons es veu en la pàgina 65. 
 
Valoració total de les ofertes en l’apartat A.3.2. 
 

SUFI S.A. 
JOSÉ ANTONIO 

ROMERO 
POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, S.A. 

Fomento de 
Construcciones 

y Contratas, 
S.A. 

Tecnología 
Medio Ambiente 

Grupo 
F.Sánchez, S.L. 

5,00 1,00 4,50 4,50 0,50 

 
Puntuació global apartat A.3. 
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Apartat SUFI S.A. 

JOSÉ 
ANTONIO 
ROMERO 

POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, 
S.A. 

Fomento de 
Construccine
s y Contratas, 

S.A. 

Tecnología 
Medio 

Ambiente 
Grupo 

F.Sánchez, 
S.L. 

A.3.1 
Proposta 
personal 

5,00 4,00 4,50 4,50 4,50 

A.3.2 
Gestió i 

formació 
5,00 1,00 4,50 4,50 0,50 

Total 10,00 5,00 9,00 9,00 5,00 
 

A.4.- MESURES DE SOSTENIBILITAT (fins a 4 punts) 
 
Distribució de la puntuació dels aspectes valorables conformitat amb allò establert en 
la clàusula 20.A4 
 
Maquinària de neteja que garanteixi reducció del consum d’aigua en els 
tractaments on s’utilitzi l’aigua com a mitjà de neteja, vehicles amb tecnologies 
netes, maquinària i vehicles amb menor emissió acústica, reducció de 
contaminació per emissió de gasos d’efecte hivernacle, reducció de 
contaminació per emissió de gasos que afecten la qualitat de l’aire. 
 
A l’apartat 3.1.4 de l’informe hi ha una relació exhaustiva de les mesures de 
sostenibilitat presentades, amb un anàlisi de les emissions  així com de les mesures 
que es proposes per minimitzar l’impacte del servei al medi ambient. 
 
SUFI 
 
La proposta  igual que en els casos de ROMERO POLO, FCC i CESPA també valora 
la sostenibilitat a les instal·lacions fixes, no només als vehicles.  
 
SUFI oferta bomba de baix consum (sistema water air): disminueix el nº de 
recàrregues amb benefici pel xassís reduint les emissions de CO2 i el combustible, 
sistema de reciclat, depuració i desbacterització H2O al renta reduint la contaminació 
atmosfèrica, pneumàtics de baixa fricció: alt contingut en silici que substitueix al 
carboni sense penalitzar en l'agafament ni la durada, foment ús combustibles 
alternatius (bio dièsel,..), turbines d'aspiració de dimensions contingudes aïllades 
limitant al màxim els valors de la pressió sonora, insonorització del grup 
motopropulsor i sistema hidràulic. Recol·lectors compactadors amb grup impulsor i 
hidràulic estan revestits amb poliespan per insonoritzar els equips de la recollida 
nocturna. 
 
CESPA 
 
La proposta  igual que en els casos de ROMERO POLO, FCC i SUFI també valora la 
sostenibilitat a les instal·lacions fixes, no només als vehicles.  
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Com es pot comprovar a la pàgina 112 i 113 de l’informe tècnic, CESPA oferta  més 
del 40% de la flota de nova adquisició híbrida, utilitza silenciadors de tubs 
d’escapament sobredimensionats, ajusta els motors per donar el par màxim al mínim 
de revolucions, motors encapsulats, ús de combustibles alternatius, augment de la 
pressió de treball per estalviar força d’aigua, recol·lectors amb caixes altament 
insonoritzades, sortides d'aire apantallades, bombes hidràuliques 
sobredimensionades per treballar a menys revolucions, ús combustibles alternatius ( 
biodiésel 30%), minimització del cabal i augment de la pressió de treball per disminuir 
el consum d’aigua.  
 
ROMERO POLO 
 
La proposta,  igual que en els casos de CESPA, FCC i SUFI també valora la 
sostenibilitat a les instal·lacions fixes, no només als vehicles.  
 
ROMERO POLO presenta maquinària de neteja viària amb cabal regulable en funció 
de la velocitat, sistemes de retenció de pèrdues energètiques (representa menys 
consum d'energia i reducció de les pèrdues de pressió), escombradores amb 
sistemes de reducció de consum d'aigua., vehicles híbrids, cisterna d’aiguabatre i 
equips hidronetejadors amb sistemes d'insonorització, tots els vehicles dotats de 
carenat. Es penalitza la manca d’informació a les fitxes.  
 
FCC 
 
La proposta,  igual que en els casos de ROMERO POLO, CESPA i SUFI també 
valora la sostenibilitat a les instal·lacions fixes, no només als vehicles.  
 
FCC proposa el desplegament d’una flota de vehicles d’última generació propulsats 
per combustibles nets, recuperació d’aigua a vehicles de neteja viària, motorització 
molt correcta, implantació de la ISO 14001 i EMAS, implantació del SIGMAS, creació 
d'una base de referència a través de la qual any rere any un diagnòstic de les 
incidències mediambientals vinculades als serveis prestats, el que permetrà realitzar 
les rectificacions oportunes i planificar solucions de millora a mig termini, etc. 
 
TMA  
 
TMA proposa una flota de vehicles amb tecnologies netes, vehicles de neteja de 
contenidors amb hidropressió amb aigua polvoritzada a gran pressió, les bombes de 
la cisterna incrementen la pressió per reduir el consum, maquinària de neteja viària 
amb sistemes de reutilització d’aigua, i vehicles elèctrics per a la realització de 
l’escombrada motoritzada. Les fitxes no contenen tota la informació.   
 
Puntuació global apartat A.4. 
 

Apartat SUFI S.A. 

JOSÉ 
ANTONIO 
ROMERO 

POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, 
S.A. 

Fomento de 
Construccione
s y Contratas, 

S.A. 

Tecnología 
Medio 

Ambiente 
Grupo 

F.Sánchez, 
S.L. 
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A.4.1 
Sostenibilitat 4,00 2,50 4,00 4,00 3,00 

Total 4,00 2,50 4,00 4,00 3,00 
 

RESUM PUNTUACIÓ SOBRE 2 (criteris d’adjudicació del contracte no 
avaluables de forma automàtica)  
 
Un cop valorats els diferents aspectes de les ofertes, la valoració global de la 
documentació corresponent als criteris d’adjudicació no quantificables de forma 
automàtica és: 
 

Apartat SUFI S.A. 

JOSÉ 
ANTONIO 
ROMERO 

POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, 
S.A. 

Fomento de 
Construcciones 

y Contratas, S.A. 

Tecnología 
Medio Ambiente 

Grupo 
F.Sánchez, S.L. 

A.1. 
Projecte 

Organitzatiu 
16,75 12,75 16,40 15,90 13,50 

A.2. 
Recursos 
Materials 

11,50 10,40 12,00 12,00 11,00 

A.3. 
Recursos 
Humans 

10,00 5,00 9,00 9,00 5,00 

A.4. 
Sostenibilitat 4,00 2,50 4,00 4,00 3,00 

Total 42,25 30,65 41,40 40,90 32,50 
 

SEGON.- DISPOSAR la incorporació de l’informe dels serveis tècnics de Serveis 
Urbans de 30 de novembre de 2010, així com del document-resum ressenyat, a 
l’expedient de contractació.” 
 
6è.- Comunicació en acte públic de les puntuacions assignades a les ofertes tècniques i 
obertura del sobre núm. 3 comprensiu de l’oferta econòmica  en data 2 de desembre de 
2010, amb el resultat que consta a la corresponent acta. 
 
7è.- Informe de la Intervenció General de data 13 de desembre de 2010 en el que 
s’exposa la no concurrència dels supòsits que justificarien l’exclusió de les empreses 
licitadores segons el que preveu la clàusula 17.3) del Plec de clàusules administratives 
particulars.  
 
8è.- Acord de la Mesa de Contractació, d’aquesta mateixa data, d’assignació automàtica 
de puntuacions de les ofertes econòmiques, en aplicació del que estableix la clàusula 20 
B) del Plec de clàusules administratives particulars, amb la següent resultància: 
 

Plica Empresa licitadora Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica     
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Oferta 
econòmica Baixa Puntuació

Renovació 
papereres 
nucli urbà 
i Mira-Sol 

Servei de neteja 
de grafitis i 
neteges 
especials no 
previstes al Plec
tècnic 

Implantació
recollida 
olis 

Implantació 
recollida 
selectiva a 
edificis 
municipals 

Adquisició, 
col.locació 
i gestió 
“opis” Puntuació

Puntuació 
total 

1 

JOSÉ ANTONIO 
ROMERO POLO, 
S.A.  6.742.500,00 7,00 44,30 40.000,00 55.000,00 25.000,00 25.000,00 120.000,00 5,00 49,30

2 

CESPA, COMPAÑIA 
ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
AUXILIARES,SA 7.070.225,66 2,48 23,57 40.000,00 55.000,00 25.000,00 25.000,00 120.000,00 5,00 28,57

3 SUFI, S.A.  6.670.721,00 7,99 45,00 40.000,00 55.000,00 25.000,00 25.000,00 120.000,00 5,00 50,00

4 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, 
S.A.  6.860.847,21 5,37 40,13 39.677,48 54.921,79 24.865,65 24.950,42 119.872,34 4,99 45,11

5 

TECNOLOGIA 
MEDIO AMBIENTE 
GRUPO F. 
SANCHEZ, S.L.  6.670.342,50 8,00 45,00 40.000,00 55.000,00 25.000,00 25.000,00 120.000,00 5,00 50,00

 
QUADRE-RESUM DE PUNTUACIONS PARCIALS I TOTAL 
(Ordenar per ordre decreixent) 

 

Plica Empresa licitadora Puntuació final   

    

Criteris 
d'adjudicació no 

quantificables 
de forma 

automàtica 

Criteris d'adjudicació 
quantificables de forma 

automàtica 
Puntuació final Proposta 

3 SUFI, S.A.  42,25 50,00 92,25 1ª 

4 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, S.A.  40,90 45,11 86,01 2ª 

5 
TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE 
GRUPO F. SANCHEZ, S.L.  32,50 50,00 82,50 3ª 

1 
JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, 
S.A.  30,65 49,30 79,95 4ª 

2 
CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS 
AUXILIARES,SA 

41,40 28,57 69,97 5ª 
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 II.- PROPOSTA D’ACORDS 
 
1r.- DECLARAR VÀLIDA la licitació convocada mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària per a l’adjudicació del contracte de gestió i explotació dels serveis 
de recollida i transport de residus urbans i de neteja viària del municipi, en règim de 
concessió administrativa, a l’empara d’allò establert als arts. 8 i 251 i següents de la 
Llei 30/ 2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
2n.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT a l’empresa SUFI, S.A. el contracte de gestió i 
explotació dels serveis de recollida i transport de residus urbans i de neteja viària del 
municipi pel preu de 6.670.721,00 €/any (IVA no inclòs),  amb subjecció a l’oferta 
presentada i als Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques que regeixen el contracte, de conformitat amb la previsió establerta a la 
clàusula 22 de l’esmentat Plec de clàusules administratives particulars. 
 
3r.- ASSUMIR el compromís de consignació de crèdit suficient per fer front a la 
despesa que el contracte comporti, inclòs l’IVA, en el pressupost municipal 
corresponent a l’exercici de 2011 així com en els pressupostos municipals 
corresponents a les successives anualitats de vigència del contracte, en els termes 
que estableix l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós regulador de les Hisendes Locals. 
 
4t.- REQUERIR a l’adjudicatari provisional a fi que dins el termini de quinze dies 
hàbils a comptar del següent al de publicació del present acord en el DOGC o en el 
perfil de contractant de l’Ajuntament, presenti els documents següents: 
 
1) Document acreditatiu d’haver constituït davant la Tresoreria Municipal la garantia 
definitiva del contracte per import de 3.335.360,50 €   
 
2) Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació en 
diaris oficials o altres.  
 
3) Contracte d’assegurança de responsabilitat civil de l’activitat amb una cobertura 
mínima de 600.000 € 
 
4) Certificació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditativa que 
l’empresa es troba al corrent de les seves obligacions tributàries en els termes 
establerts per l’article 13 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
 
5) Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social, acreditativa de trobar-se al 
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, en els termes 
establerts per l’article 14 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
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5è.- DISPOSAR que l’adjudicació provisional quedarà elevada a definitiva sense 
necessitat d’adopció de nou acord amb subjecció a la condició que per part de 
l’adjudicatari provisional sigui presentada la documentació requerida a l’anterior 
paràgraf, en els termes que estableix la clàusula 24.1) del Plec de clàusules 
administratives particulars que regeix el contracte.  
 
6è.- NOTIFICAR els precedents acords als interessats, de conformitat amb l’article 
135.4 de la LCSP i Disposició Transitòria Tercera, punt 2, de la Llei 34/2010, de 5 
d’agost, en la forma establerta als articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, i donar trasllat a la Intervenció i a la Tresoreria municipal als 
efectes escaients. 

 
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA: Abans d’iniciar l’exposició d’aquesta proposta 
d’adjudicació de contracte de gestió i explotació del servei de recollida i transport de 
residus urbans i de neteja viària m’agradaria fer un reconeixement a tots els membres 
de la Mesa que han participat en aquest procés que molts saben que ha estat 
complex, que ha necessitat una dedicació especial, per part sobretot dels tècnics que 
han estat qui han hagut de fer la valoració tècnica, s’ha hagut d’analitzar molta 
documentació i ja en la pròpia Mesa varem dir que expressaríem aquest 
reconeixement a la feina que han fet. També voldria agrair la feina transversal que 
s’ha fet des de fa més d’un any per poder avui arribar a l’aprovació d’aquest punt per 
part de diferents àmbits de tot l’Ajuntament, econòmics, Gerència, Contractació, 
Serveis Jurídics, no voldria deixar-me ningú. També de part sobretot d’Intervenció i 
Secretaria en aquest cas concret de la Vicesecretària. Aleshores, ja saben vostès que 
el 21 de juny em sembla que va ser el Ple varem portar a aprovació el plec que regiria 
el nou contracte de recollida de residus i neteja viària pels propers 10 anys, 
prorrogables a 2. És un concurs important per la ciutat, no només pel que representa 
sinó també per l’impacte econòmic que té per la despesa municipal. És un plec 
treballat, que s’ha intentat modernitzar, actualitzar al dia, que pogués respondre a les 
necessitats que van sorgint, que fos flexible, que es pogués controlar, que tinguéssim 
molt clars els preus unitaris del que valen les coses, d’intentar donar millor servei en 
quant a ampliacions de recollida porta a porta a Valldoreix de totes les fraccions, 
augments de neteges de contenidors, unificació dels sistemes. És a dir, un plec, en 
definitiva com ja varem parlar l’altra vegada que respongués una mica a les 
necessitats de com volíem nosaltres dimensionar aquest servei i que ens permetés 
de fer-ho d’una manera flexible, amb control, incorporant sistemes de gestió, sistemes 
d’auditoria i no per altre cosa que per aconseguir un bon servei i la satisfacció dels 
ciutadans. Aquest procediment m’agradaria destacar que ha estat un procediment 
que crec que pot ser mostra d’objectivitat, com a de ser evidentment, però 
m’agradaria remarcar-ho, de transparència. Hem tingut moltíssimes reunions de la 
Mesa. Abans m’he oblidat que voldria agrair també al Sr. Massanés, que ha estat el 
representant de tots els Grups de l’oposició. No ha estat un concurs normal, perquè 
ens hem reunit moltíssimes vegades i per tant, la disponibilitat que ha tingut sempre 
d’assistir a les moltíssimes reunions que hem fet, voldria també que quedés 
constància. Els acords s’han pres per unanimitat en la Mesa i el que avui portem és 
l’aprovació d’aquest concurs. Per acabar d’explicar una miqueta com ha anat i que 
tothom ho sàpiga, tal i com marca la llei al concurs es va presentar un plec, es van 
presentar 5 empreses licitadores. Es va procedir primer, varem fer l’obertura pública, 
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el que normalment no es fa però en aquest cas ho varem voler fer especialment que 
era tota la documentació referent a les empreses i que va continguta en el sobre 1. 
Després es va procedir a l’obertura del sobre 2 que contenia tota la informació tècnica 
que feia referència als criteris no avaluables de forma automàtica on constava el 
projecte organitzatiu, els recursos materials, els recursos humans i les mesures de 
sostenibilitat que ens presentava cada empresa. Una vegada es va procedir a 
aquesta obertura, els tècnics han estat fent les diferents avaluacions i hem fet 
diferents reunions dins de la Mesa per anar veient com anava l’evolució de tota 
aquesta revisió de documentació i al final, una miqueta el resum, és que tècnicament 
es va considerar que hi havia 3 empreses que estaven, que feien una proposta més 
homogènia, més equilibrada i més coherent amb el que nosaltres volíem com a 
municipi i que hi havia altres 2 que quedaven per puntuació una miqueta més a baix. 
Ja varem comentar a la Mesa i m’agradaria que quedés clar, que les 3 empreses que 
varen arribar amb la puntuació més ajustada hi ha una diferència mínima entre elles i 
per tant, fins que no es procedeix a l’obertura dels sobre núm. 3 doncs no sabíem 
quina empresa seria finalment l’adjudicatària per puntuació. Aquestes 3 empreses 
que estaven destacades sí que vull dir que evidentment cap ha obtingut la màxima 
puntuació. Unes tenen punts forts, altres tenen punts similars, hi ha propostes que 
potser agraden més d’una que de l’altra però hem respectat en tot moment la 
valoració tècnica que s’ha fet. Després es va procedir a l’obertura del sobre núm. 3 on 
hi havia, com saben, l’oferta econòmica i també una sèrie de millores i fruit de la 
informació del sobre 2, ve la informació del sobre 3 al final ha sortit adjudicatària 
l’empresa SUFI, SA que és l’adjudicació que portaríem avui de manera provisional i al 
final ha sortit, m’agradaria destacar, que ha sortit per un import, van fer una baixa del 
8%, que era el màxim permès, com d’altres empreses que també ho van fer, i 
finalment adjudicaríem provisionalment a l’empresa SUFI, SA contracte de gestió i 
explotació dels serveis de recollida i transport de residus urbans i de neteja viària del 
municipi pel preu de 6.670.721 euros/any, IVA no inclòs. Moltes gràcies.  
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Es sólo para agradecer 
a la Sra. Paraira y a su equipo que este proceso largo del que hemos venido 
hablando en las Comisiones Informativas durante yo creo que un año, por lo menos, 
haya llegado a su fin y por fin tengamos acabado este concurso tan importante. 
Muchas gracias. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Bé, jo 
voldria agrair en primer lloc a la Sra. Cristina Paraira, la seva dedicació juntament 
amb tots els tècnics de l’Àrea. No m’agradaria oblidar a ningú, a la Marisa Alvarez, al 
Gerard Riba, al Sr. Carulla, a la Vicesecretària, la Concha Cortés i com no podia ser 
d’una altra manera, al Víctor Martínez, al Jaume Massanés en representació dels 
Grups de l’oposició. Dit això, crec que avui es pren un acord importantíssim. Jo crec 
que sobretot un acord econòmic pels propers 10 anys, més prorrogables 1 més 1 
més. De tot el mandat, crec que de tota aquesta legislatura, ens anem a més de 60 
milions d’euros, pels propers anys. Crec que és un acord molt important, el que es 
pren avui i després una vegada ens va lliurar l’altre dia la Sra. Paraira l’acta de la 
Mesa de contractació on comences a llegir fil per randa tot el cap de setmana, amb 
tranquil·litat vas mirant, vas llegint, i aleshores t’entren els grans dubtes. Dius, perquè 
per exemple, allò que mires, a una empresa en un moment donat se li diu: ha de tenir, 
ha de tenir, em sembla recordar així a grosso modo, ha de contractar gent 
discapacitada i dius: caram, i mires i es valora més a la gent que contracta amb 
ENGRUNES que no és una empresa de discapacitats, sinó de reinserció laboral que 
no amb una empresa com pot ser el JERONI DE MORAGAS que se’ls puntua menys 
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i aleshores et comencen a entrar els dubtes, i dius ostres, per què això? Clar tu no 
has estat a la Mesa de contractació, no has estat veient tots els informes i tot com ha 
pogut ser. Però bé, vas veient i vas mirant i aleshores dius, escolta potser encara que 
hi ha un recurs extraordinari que es pot interposar que després en 3 mesos et 
donaran resposta per part dels licitadors que s’han presentat amb aquesta plica el 
Grup Popular considera que el que ha de fer es abstenir-se davant de la complexitat 
d’aquesta plica tant important donat el cas que hi ha coses que no les veiem 
suficientment per no haver pogut veure tot el que és la documentació del concurs. 
Gràcies. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Fa un temps en 
una reunió en aquest Ajuntament sobre urbanisme un tècnic em va dir molt 
carinyosament i jo li vaig apreciar em va dir: no hi ha res pitjor que un polític posant-
se a fer d’arquitecte, quan estàvem parlant de coses d’arquitectura. I en aquest cas jo 
crec que no hi ha res pitjor que un polític posat a fer de tècnic en gestió de recursos, 
de residus urbans, de recollida de residus, etc. Per tant, el que cal des de la vessant 
política és reconèixer com hem fet altres regidors, el gran treball tècnic que s’ha fet, la 
gran dedicació i entendre que si els tècnics d’aquesta casa diuen que aquesta és la 
solució bona doncs aquesta és la solució, i el que toca és donar-hi tot el suport. Per 
tant, per part de nosaltres la felicitació i tot el suport en aquesta decisió. Sí que voldria 
fer alguna reflexió sobre les conseqüències dels actes que es fan des de 
l’Administració Pública i el cert és que des de l’Administració tenim una gran 
responsabilitat en diferents àmbits, igual que reciclem intentem ésser energèticament 
eficients, sostenibles, tenim una responsabilitat social en els nostres actes que va 
més enllà del que és un pur acte administratiu. I aquí em refereixo a la única cirereta 
que falta en aquest pastís, un bon pastís, doncs que és salvaguardar tota la integritat 
de les persones que treballaran en el servei de recollida d’escombraries i de neteja de 
la nostra ciutat. En aquests moments planeja un cert grau d’incertesa sobre el poder 
adquisitiu i les garanties laborals d’aquestes persones. Nosaltres en converses amb 
la mateixa Sra. Paraira estem plenament convençuts que es farà les converses i les 
gestions necessàries per tal de que quedin absolutament salvaguardats els drets 
d’aquestes persones que ara passen a treballar per una altra empresa, però de fet ja 
porten temps entre nosaltres i que són d’alguna manera veïns nostres, ens els trobem 
cada dia, i ens fan un servei importantíssim. Per tant, nosaltres creiem que hem de 
vetllar també pels seus drets, pels seus interessos i per tal de que estiguin el màxim 
de gust possible per fer una feina que per aquesta ciutat és tant i tant important com 
els he dit els anunciem el nostre vot favorable. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, EN REPRESENTACIÓ DELS GRUPS 
D’OPOSICIÓ: Bona tarda a tothom, millor dit bon vespre. En primer lloc demanar-los 
disculpes perquè tinc una mica de faringitis i notareu la veu una mica greu. Bé, 
evidentment ja els avancem que el nostre Grup votarà afirmativament la proposta 
d’aquesta adjudicació. Per començar m’agradaria fer palès que avui en dia avui en 
aquest moment no estem votant un tema estrictament polític, estem votant un tema 
amb unes temàtiques tècniques, econòmiques i legals, que és del que realment es 
composa una, en aquest cas, una adjudicació d’aquest tipus. Com a membre de la 
Mesa de contractació i després de moltes reunions crec que s’ha fet una bona tasca, 
facilitada en part per la bona parametrització de la valoració dels seus diferents 
components, que es quantificaven de forma quasi automàtica tan els temes que eren 
quantificables, com era la part econòmica com els temes no quantificables, que eren 
la part tècnica. I aquí, a l’igual com s’ha dit abans, jo haig de dir que a nivell tècnic 
s’ha fet una gran feina. És per això que vull destacar i agrair la feina feta, com han fet 
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els altres Grups, per tots els components de la Mesa, però especialment als tècnics 
Marisa i Gerard que només veure la quantitat de quilos i quilos de paper que es van 
trobar sobre la taula en el moment que es van obrir les pliques, amb això ja n’hi ha 
prou. Els puc garantir que eren armaris casi de 2 metres per 3 metres plens de paper. 
Poder unificar aquesta informació, posar-la paral·lela i ser capaços d’analitzar en un 
mes és realment una feina molt lloable. Ara bé, no tot són floretes. Jo el que sí els 
avanço és que el nostre Grup exigim i serem i vetllarem per un bon seguiment i una 
bona execució d’aquest contracte, de la recepció i de la maquinària nova, de la 
recepció dels equipaments, i farem un seguiment acurat del compliment de totes les 
parts una per una del plec de condicions. Res més. Simplement moltes gràcies. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En la 
línia de totes les persones que m’han precedit jo també voldria fer un reconeixement 
del treball dels tècnics que ningú oblidi que els tècnics municipals també són els 
tècnics dels Grups de l’oposició i per tant, des de la proximitat allò de felicitar-vos en 
la vostra feina, per això esteu diguem-ne però també hi havia una dificultat ho sabeu 
amb el que ha comentat el Sr. Massanés i per tant ens sembla que s’ha arribat a una 
solució tècnicament positiva. Com vostès poden entendre nosaltres no sabem de 
durabilitat de containers, però no ho hem de saber-ho tot, dels percentatges de càrrec 
que ha de tenir un contenidor, dels quilometratges, etc. Per a nosaltres la proposta 
tècnica que fa la Mesa de contractació en aquest plenari s’adequa amb allò que 
preveia el plec, un plec al qual nosaltres no varem donar suport per un tema d’horaris, 
com recordarà la Sra. Paraira, però sí que creiem que era, no sabem si és el millor 
plec que podia ser, però sí que és un bon plec de condicions i que és molt millor del 
que tenim actualment i que els ciutadans tindran un molt millor servei. Partint de la 
base que això és una qüestió tècnica també hi ha consideracions polítiques a 
plantejar-se, no del plec ni de la proposta de la Mesa però sí del tema laboral i de la 
situació dels treballadors sortints. D’aquí a uns dies, si no hi ha cap jutge que ho aturi 
hi haurà un canvi de contracte d’empresa que gestionarà la recollida d’escombraries i 
la neteja de via pública i per tant, tenim un cert puntet que és què passarà amb el 
conjunt dels treballadors i vostès saben que ja s’han fet diferents propostes de les 
diferents pliques i en tot cas ens centrarem en la que resulta guanyadora segons la 
proposta de la Mesa. Hi ha una sèrie de treballadors que canvien el seu horari 
substancialment en quant a hores treballades i per tant també la seva remuneració i 
també que hi haurà dos grups de treballadors que s’adequaran a diferents convenis. 
Això pot semblar, segurament denota, pot fer que hi hagi un certa conflictivitat entre 
diferents treballadors que tenen dos convenis diferents, i en alguns casos hi haurà 
una baixada de sou important. Per tant, el que demanem, primer, home, seguint la 
línia que demanava el Sr. Massanés que ens impliquem com Administració Pública 
tot i que sigui un servei externalitzat en el control i gestió d’aquest contracte i de 
qualsevol altre, que vetllem pels drets dels treballadors, perquè tots tirin endavant i 
aleshores coses que no es toquen. Evidentment, a l’endemà suposo que els diferents 
sindicats el que faran serà iniciar un procés de negociació col·lectiva a partir del qual 
aconseguir unes situacions econòmiques i laborals que siguin adequades al que els 
treballadors demanen. En qualsevol cas, nosaltres creiem que sí que s’han d’establir 
uns augments en el grup dels 21 treballadors que es queden fora d’un dels dos 
convenis, que s’hauria d’equiparar al conjunt de la plantilla i per tant, el nostre 
posicionament en aquest sentit és i serà sempre en aquest sentit. Per tant, ens 
sumem a les possibles demandes que hi hagi en aquest cas i demanem a la Sra. 
Paraira que sé que també ho pensa i al conjunt del Consistori que també defensem 
els drets dels treballadors en aquest cas i intermediem i interactuem amb l’empresa 
concessionària per a que tiri endavant. Tothom sap que la manera de que funcioni 
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una empresa de recollida d’escombraries és que els treballadors estiguin contents i 
per tant doncs entenc que l’empresa tirarà endavant en aquest cas. Tot i que, ara que 
es diu molt sovint, partint de la base que això no ha d’incrementar cap cost per 
l’Ajuntament sinó que és un tema que queda recollit en el plec de condicions, en el 
nostre criteri. I per tant, sense més, nosaltres votarem a favor. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA: Bé, només volia agrair-los a tots les seves paraules. Prenc 
nota, ho hem parlat moltes vegades tot el tema de personal. Nosaltres, com no pot 
ser d’una altra manera, vetllarem pel compliment, per una banda íntegra del plec i 
també pels drets dels treballadors en la mesura de mediadors, d’acompanyament que 
hem dit en tot moment que faríem. També m’agradaria abans d’acabar, saben que 
avui portem a aprovació la proposta d’adjudicació d’una nova empresa, per tant, 
m’agradaria avui a representants del grup TMA aquí que han donat servei a la ciutat 
com empresa durant molts anys i també m’agradaria fer l’agraïment i el 
reconeixement que també com empresa han de tenir a l’hora que si tot va bé donem 
la benvinguda a la nova empresa. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Disculpin però m’havia passat per alt que havia 
demanat la paraula també el representant de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix el Sr. Pau Alonso. Si li poden acostar el micròfon, si us plau. 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. PAU ALONSO, EN REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 
MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX, EN ELS TERMES DE 
L’ART. 44.2.ll) DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. 
 
 A mi m’agradaria Sra. Paraira poder-me sumar a la licitació que s’ha fet amb 
tota la tasca tècnica i convençut que la complexitat i el procés que així ho hauria de 
fer, però m’hagués agradat fer-ho des del coneixement i per què ho dic això? Doncs 
perquè em quedo una miqueta amb les intervencions que he fet abans. Penso que 
l’EMD hauria agraït ser partícip d’aquest procés i per què malgrat no tenir les 
competències? Perquè és un servei que afecta de forma molt directa a la ciutadania, 
és un servei que a més malgrat les competències siguin de Sant Cugat no és una 
gràcia que Sant Cugat li atorga a l’EMD. Nosaltres paguem per aquest servei, per 
tant, pensem que tenim dret a conèixer com s’ha desenvolupat tot el procés i a hores 
d’ara per exemple, desconeixem quins seran els mitjans, quina serà la campanya de 
sensibilització, quina serà la calendarització d’un sistema que com vostè bé sap 
Valldoreix té unes característiques úniques en el municipi perquè es fa la recollida 
porta a porta. Aleshores ens hagués agradat francament ser partícips de tot aquest 
procés i el que li demanem és que amb la major brevetat possible si us plau ens posi 
al corrent de com està tota aquesta situació. Li dic això perquè ara fa exactament un 
any que varem implantar la recollida de la fracció orgànica i de rebuig com a primera 
fase, diguem-ne, a l’espera d’aquesta contractació. Vostè sap com així ho va 
reconèixer en el Ple de 29 de juny que va comptar amb tota la col·laboració per part 
de l’EMD, amb una situació que era campanya de sensibilització, etc. Vostè n’és 
conscient també amb una carta que va enviar a tota la ciutadania que aquest sistema 
a dia d’avui no funciona, continua sense funcionar. Nosaltres hem tingut, hem donat 
la màxima col·laboració, hem tingut la màxima paciència i li reitero que tindrà vostè la 
màxima col·laboració, i que tindrà també la màxima paciència. Ho dic perquè des de 
la darrera reunió en la que hi havia tota una sèrie de punts on nosaltres tenim el 
defecte de fer actes no li he enviat perquè penso que per un tema de rang que vostès 
també ho han degut fer no obstant jo li enviaré el que nosaltres varem fer i si us plau 
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faci una repassada amb tots els punts perquè segurament la majoria de punts 
continua en la mateixa situació, especialment el que fa referència a l’acumulació 
d’escombraries al voltant de les bateries de contenidors, especialment pel que fa a 
referència a la recollida dels sacs de llenyoses i en punts molt concrets com pot ser la 
Colònia Montserrat, etc.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     24 (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Sr. Váquez-Dodero) 
Vots en contra:  0 
Abstencions:      1 (PP) 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 17.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Bon 
vespre a tothom.  
 
MOCIÓ ÚS RESPONSABLE DE LA BICICLETA: Fa un temps, més d’un any i mig 
varem presentar una moció sobre l’ús responsable de la bicicleta. Posteriorment 
varem fer una pregunta al Ple sobre una part de la seva aplicació que no s’ha dut a 
terme. Aquesta part és la no realitzada, és la de fer una campanya ciutadana. Al 
districte de Mira-sol no hi ha grup de treball en que aquesta problemàtica no es posi 
damunt la taula. Ens agradaria, o al meu grup ens agradaria fer una proposta que fes 
possible el compliment d’aquesta moció i la proposta seria que en la revista municipal 
SANTCUGATAVUI hi hagués sempre un apartat de sensibilització d’ús cívic de la 
bicicleta. Moltes gràcies.  
 
APLICACIÓ SANCIONS EN INFRACCIONS TRÀNSIT: I la segona seria, parlaré de 
multes, no és el primer cop que ho faig, un Ajuntament pot ser estricte i també pot ser 
amable. Qui els parla és una persona que potser ha tingut 3 despistaments en 15 o 
20 anys, per tant, no sóc una persona d’aquelles multades, però algun cop per 
assistència a reunions o algun despistament he tingut algun problema, no? He tingut 
alguna zona blava que m’he excedit o bé. I en aquest Ajuntament me n’ha passat una 
i en dos ajuntaments m’ha passat també i la resposta ha estat absolutament diferent. 
Els llegiré la resposta que vaig tenir l’altre dia amb un ajuntament, era conscient que 
no podia marxar d’una reunió i em van posar un avís que posava: “el vostre vehicle 
estacionat en una plaça regulada amb parquímetres ha ultrapassat el temps autoritzat 
i en compliment de les nostres obligacions si aquest vehicle continua estacionat en el 
proper control que farà el vigilant d’aquesta zona cursarem la corresponent proposta 
de sanció”. Això és la segona vegada que em passa a Sant Cugat directament vaig 
obtenir una sanció, a mi em va agradar i penso que accions com aquestes d’aquest 
estil segurament tenen un impacte que genera més bon rotllo i a l’hora també alerten 
a ser més responsables. Potser hi ha un pèl menys de recaptació, no crec que sigui 
excessiu, però sí que és veritat que et crea una responsabilitat major i una confiança 
major. Moltes gràcies. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
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MOCIÓ ÚS RESPONSABLE DE LA BICICLETA: Sra. Gorina, posaré en 
consideració del Departament de Comunicació responsable de la revista la seva 
proposta que ja d’entrada li dic que a mi em sembla bé.  
 
 . REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA I RELACIONS INSTITUCIONALS, 
SR. MARTORELL (RESPOSTA): 
 
APLICACIÓ SANCIONS EN INFRACCIONS TRÀNSIT: No sé ben bé què dir-li. Si es 
comet una infracció hi ha una denúncia i s’ha de sancionar. Jo el que espero que se’n 
recordi de posar el tiquet blau la propera vegada. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
APLICACIÓ SANCIONS EN INFRACCIONS TRÀNSIT: Molt bé, moltes gràcies, en 
tot cas dir-li que si hi ha un excés de temps pagant una quantitat a la màquina es pot 
evitar la multa. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
(RÈPLICA): 
 
APLICACIÓ SANCIONS EN INFRACCIONS TRÀNSIT: No és un problema de 
diners. Jo penso que és un problema, un altre tema em va passar, i dic sóc una 
persona que poden mirar el meu historial de multes i és ínfim jo crec que són les 3 
úniques en la meva vida i per no poder sortir d’una reunió allò que no pots i m’ha 
agradat trobar-me amb una situació amable i no amb una desamable. Vull dir, no és 
una qüestió de diners, és un problema d’amabilitat, de dir, sabem que vostè és la 
primera vegada que ho ha fet però... 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo no 
parlaré de multes perquè si ho lligo amb el Pressupost se m’emprenyarà el Sr. Joly. 
No, ara seriosament.  
 
DISCONTINUÏTAT CARRERS A LES PLANES: Són dues preguntes: fa un parell de 
setmanes, no sé si va ser el dissabte passat varem anar a les Planes tots plegats i 
varem fer una inauguració formal de diferents aspectes. A posteriori varem anar 
juntament amb el Sr. Boix i amb alguns veïns a visitar algun estat d’obres d’algun 
carrer i varem veure com en algun carrer que vostès coneixen hi ha una discontinuïtat 
de la vorera. La pregunta és si tenen previst intentar solucionar aquest aspecte de la 
discontinuïtat de la vorera de Doctor Modrego i alguns altres i tampoc no cal ara, ens 
agradaria avia’m si tenen algun pla avia’m com ho poden tirar endavant.  
 
SENTÈNCIA TSJC COMPETÈNCIA EXPROPIACIONS: L’altra pregunta és saben 
que hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que diu que la 
competència en expropiació de zones verdes no és de l’EMD de Valldoreix sinó que 
és de Sant Cugat. Els anuncio que demà o quan sigui entrarem un seguit de 
preguntes però els volia fer dues o tres de concepte genèric, no les que els entrarem. 
Què pensen fer a partir d’ara? Quins recursos ha emprat l’Ajuntament de Sant Cugat 
en temes jurídics en temes destinats a la confrontació jurídica amb l’Entitat i quants 
recursos més hi ha previstos o estan? Gràcies. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA):  
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DISCONTINUÏTAT CARRERS A LES PLANES: Bé, en relació a Les Planes Sr. 
Villaseñor partim d’una situació complexa que és d’un barri que va néixer sense un 
emparament jurídic i per tant que venia de la il·legalitat, i per tant, el que s’ha fet és 
legalitzar i per tant, urbanitzar. El fet que el barri vingués d’aquesta il·legalitat vol dir 
que les cases es van posar on els veïns els va semblar sense cap llicència i per tant, 
sense una alineació del carrer i per tant sense haver fixat aquestes aliniacions ni 
aquestes rasants. Nosaltres, des del Pla de Barris hem intentat a través d’un 
paviment continu donar aquesta façana o fixar certament aquesta continuïtat lineal de 
les façanes però hi ha casos en que és impossible i en que la intervenció que cal fer 
és tant cara que a més que és una intervenció que cal fer-la dins la finca privada que 
sincerament no es justifica des de l’interès públic. Per tant, bé jo crec que hem 
avançat molt, hem avançat molt. Ho hem anat a mirar, ho hem mirat, hi hem estat, 
rebrem al veí afectat que m’ha demanat hora, hi estem a sobre, però jo també li dic, 
nosaltres tenim també uns límits i per tant, crec que hem de poder respondre en 
general per a tota la ciutadania i per tant, hem de justificar quan intervenim en una 
finca privada el per què hi intervenim. Per tant, no és tan senzill i en aquest sentit 
seguim treballant. El tema de Valldoreix, sí, en tenim coneixement, bé, és una 
sentència efectivament que explicita que canvia un criteri. És a dir, que fins ara 
aquesta sentència i miro al representant de l’EMD sí, canvia el criteri, la sentència ho 
diu expressament, sí, no sé si se l’hauran llegit i diu que canvia el criteri i per tant, 
infereix un nou criteri que és que el competent en el cas d’expropiacions és 
l’Ajuntament de Sant Cugat, però ens preocupa a nosaltres una cosa, que és també 
diu que és l’Ajuntament de Sant Cugat perquè l’EMD no és ens territorial. No la 
considera com ens territorial. I això ens preocupa, jo els hi dic, això ens preocupa 
perquè és el que diu la sentència. Nosaltres evidentment entenem que tenim una 
situació que hem de gestionar. Nosaltres tenim voluntat de resoldre les expropiacions 
a través de la modificació de Pla General de les zones verdes i també els hi avanço 
que segurament posarem un recurs de cassació en interès de la llei per unificació de 
doctrina. Si es confirma que realment la unificació de doctrina diu que l’entitat 
territorial amb competència és l’Ajuntament de Sant Cugat doncs se’ns obren 
diferents possibilitats que haurem d’avaluar. Gràcies. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VAZQUEZ-DODERO: Quería aprovechar este 
momento para desear una feliz Navidad a todos los presentes. Gràcies. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): Moltíssimes gràcies i igualment Sr. 
Vázquez-Dodero. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
 
RÈGIM SESSIONS REUNIONS DISTRICTES I GRUPS DE TREBALL: Bé, la 
primera pregunta era preguntar exactament com funciona la gestió i la programació 
de les reunions als districtes, siguin Consells de Districte o siguin grups de treball. Dic 
això per dos temes que han passat ara fa pocs dies. El primer és el passat dia 1 de 
desembre es va anul·lar el Consell de Districte de Les Planes sense comunicar-ho ni 
als regidors ni als veïns. A dia d’avui no hem rebut encara cap notificació ni la nova 
data. Més proper aquest mateix divendres passat se’ns comunica, aquest cop sí, que 
per problemes d’agenda es suspèn el Consell de Districte de Mira-sol i tampoc es 
proposa una nova data. Tot això no és el primer cop que passa i sincerament trobar-
se a les 8 de la nit a dalt de Les Planes i haver de tornar cap a casa perquè ningú t’ha 
avisat no és una cosa gaire agradable i més quan aquestes dates estan programades 
amb molta, jo diria que amb moltíssima antelació. Per tant, demanem a l’equip de 
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govern respecti als regidors, associacions i veïns que hi assisteixen. Si vostès tenen 
problemes d’agenda nosaltres també, el nostre temps també és important i al menys 
demanaria que tingués la delicadesa de comunicar-ho amb temps.  
 
CONSTITUCIÓ CONSELL DE SEGURETAT: La segona pregunta o segona qüestió 
és fer-los memòria que el Ple de setembre de l’any 2009, de l’any anterior, varem 
aprovar una moció institucional per a que Sant Cugat del Vallès tingués un reglament 
del Consell de Seguretat i Convivència Ciutadana. Moció que va presentar Iniciativa. 
El juliol de 2010, 7 mesos després, no perdó i després de 9 mesos es va aprovar 
definitivament el reglament. La manca de voluntat per acceptar unes al·legacions 
justes i lògiques d’ICV, ERC i el govern de l’EMD per un costat i l’absència del regidor 
responsable de seguretat en un Ple per motius justificats o la negativa de l’equip de 
govern de portar-lo al següent Ple encara ens va fer perdre un temps preciós. Ara 
després de 15 mesos, ho dic bé, 15 mesos, tampoc tenim cap notícia de quan es 
constituirà el Consell per començar a treballar. La pregunta és molt clara: Realment 
vostès hi creuen? Tenen voluntat de tirar-ho endavant aquesta eina de participació? 
La realitat és tossuda. La realitat és la que és i les dades diuen clarament que no però 
a nosaltres ens agradaria equivocar-nos. Els demanem, millor dit, després de 15 
mesos, tenim el dret d’exigir una data concreta de la constitució d’un òrgan tan 
important per la ciutat com és el Consell de Seguretat. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
RÈGIM SESSIONS REUNIONS DISTRICTES I GRUPS DE TREBALL: Sí, Sr. 
Massanés. En primer lloc accepti si us plau les meves disculpes. És la primera notícia 
que en tinc que no se’ls va comunicar aquesta anul·lació. No m’havia arribat per cap 
altra via ni tampoc per la seva però per cap altre membre del Consell. En el moment 
que varem comunicar que no es podia celebrar sí que vaig veure que des de premsa 
havien comunicat l’anul·lació i sincerament vaig donar per fet que de la mateixa 
manera que es comunicava a la ciutadania doncs també s’havia fet als membres del 
Consell de Districte. La única explicació que hi puc trobar és que la persona que fins 
ara s’ocupava d’aquest tema es va jubilar fa poc i potser la nova doncs no coneix la 
dinàmica però, vaja, pot estar segur que esbrinarem quin va ser el problema per a 
que no torni a passar. Pel que fa al fet que s’anul·lés, vostè té raó, estan programats 
amb molt temps d’antelació i per tant pot ser que amb el temps sorgeixi algun 
problema d’agenda. Sempre procurem comunicar-ho amb prou temps i lamento que 
en aquest cas no fos així. 
 
 . REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA I RELACIONS INSTITUCIONALS, 
SR. MARTORELL (RESPOSTA): 
 
CONSTITUCIÓ CONSELL DE SEGURETAT: Respecte al Consell de Districte de 
Mira-sol, tres quarts del mateix, va ser una qüestió sobrevinguda meva i que la 
vicepresidenta no em podia substituir i per tant, vaig decidir comunicar que 
l’aplacéssim, no que el suprimíssim, i respecte a la data del Consell de Prevenció i 
Seguretat sí el 27 de gener està convocat. Per cert, insistim en que ens donin els 
noms de molts dels representants que encara no tenim. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
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CONSTITUCIÓ CONSELL DE SEGURETAT: Bé, entenc que ja tenim data que és el 
27 de gener i jo li agrairia que si hi ha algun representant de qualsevol entitat, 
associació, etc, que ha d’assistir a aquest Consell de Seguretat simplement si 
després de 2, 3, notificacions no ve ja vindrà a la propera. El que no podem fer és 
després de 15 mesos d’estar aturant un Consell de Seguretat tan important per la 
ciutat com és aquest. Gràcies. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 22,57 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
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