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ESBORRANY ACTA 

 

Srs. Assistents: 

 

Presidència: 
LL. RECODER I MIRALLES 
 

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

Regidors: 
X. MARTORELL I VILLALOBOS 
J. PUIGNERÓ I FERRER  
J. ROMERO I TEJERO 
E. SALAT I LLORENTE 
S. PELLICER I LÓPEZ 
X. AMADOR I PITARCH 
S. GAUSA I GASCÓN 
F. VILLASEÑOR I ROMERO 
A. RODA I FÀBREGAS 
P. GORINA I SÀENZ DE CABEZÓN 
X. BOIX I ROCA 
J. MASSANÉS I PAPELL 
J. CALDERÓN I ORTEGA 
B. RODRÍGUEZ I CALLAO 
F. VÁZQUEZ-DODERO I RODRIGUEZ 
R. GRANGÉ I FLORES 
A. RAMON I ALGUERÓ 

 

Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXES 
 

Interventor: 
F. CARULLA I GRATACÒS   

 Al Saló de Sessions de la 
nova Casa de la Vila de Sant 
Cugat del Vallès, essent les dinou 
hores i quatre minuts del dia 
quinze de novembre de dos mil 
deu, es reuneix en sessió ordinària 
el Ple municipal sota la 
Presidència de l'Il·lm. Sr. Alcalde, 
Lluís Recoder i Miralles, i amb 
l'assistència dels Regidors 
relacionats al marge, així com del 
Secretari General i de l’Interventor, 
havent estat excusada l’absència 
de la tinent d’alcalde Sra. Subirà.  
 

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

 

DESPATX D’OFICI 
 

 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES PLENS DE DATES 18 

D’OCTUBRE (ORDINARI) I 2 DE NOVEMBRE (EXTRAORDINARI) DE 2010. 
 

- APROVAR per assentiment dels 22 membres electius presents els esborranys 
de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 18 d’octubre i 2 de 
novembre de 2010, ordinària i extraordinària respectivament. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Passem tot seguit a l’apartat de Declaracions 
Institucionals, la primera d’elles és la relativa a l’adhesió d’aquest ajuntament al 
document Manifest de 25 de novembre 2010 i que llegirà la Sra. Pellicer. 
 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
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 2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D’ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT 

AL DOCUMENT MANIFEST 25 NOVEMBRE 2010. 
 
 El 1999 l’Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 25 de 
novembre com el DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
ENVERS LES DONES. La violència contra les dones i les nenes constitueix un 
problema de proporcions pandèmiques. Almenys una de cada tres dones al món ha 
patit maltractaments, ha estat forçada a mantenir relacions sexuals o ha sofert algun 
tipus d’abús al llarg de la seva vida. 
 
 Aquesta data commemora el brutal assassinat, el 1960, de les germanes 
Mirabal, activistes polítiques de la República Dominicana i significa, també, el 
reconeixement i el recordatori que els drets de les dones són drets humans. Per això, 
s’insta els governs, les organitzacions internacionals i les ONG a que aquest dia 
realitzin activitats amb la finalitat de conscienciar la ciutadania envers la greu 
vulneració dels drets humans que suposa la violència contra les dones. 
 
 És en aquest context que les institucions públiques de Catalunya, el govern de 
la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments renovem el nostre compromís per una 
vida lliure de violència envers dones i nenes i nens, i expressem el nostre condol per 
la mort de les 11 dones i els 2 infants víctimes de la violència masclista a Catalunya al 
llarg d’aquest any 2010. I volem, un cop més, expressar públicament que continuarem 
esmerçant tots els esforços i recursos necessaris per aconseguir, amb la complicitat 
de tota la societat catalana, avançar cap a la total eliminació de la violència contra les 
dones. 
 
 Si bé és cert que a Catalunya hem avançat molt els darrers anys, que gaudim 
de noves eines i comptem amb més instruments per fer front a aquesta problemàtica, 
sabem que continuen subsistint determinats comportaments, imatges i estereotips 
que contribueixen a fer possible, encara, la violència masclista i que, malgrat els 
esforços institucionals, d’organitzacions -especialment les de dones i feministes i 
altres moviments socials- i de moltes persones a títol individual, aquestes conductes 
estan massa generalitzades, són sistemàtiques i es generen i es reforcen mútuament.  
 
 Per això som conscients que només un canvi de models simbòlics farà minvar, 
en profunditat, les opressions i discriminacions contra les dones. Però també sabem 
que aquest canvi només pot tenir lloc si reconeixem la incidència que té la cultura de 
la violència en les nostres vides i tenim la capacitat de canviar-la. Aquest és el canvi 
cultural  necessari, una veritable revolució que, més enllà de l’aplicació de les lleis i de 
determinades polítiques, s’haurà de produir en l’àmbit de les relacions socials i 
personals. 
 
 En aquestes últimes dècades, i gràcies a les transformacions culturals i socials 
empreses pels feminismes i assumides per les polítiques de dones i d’igualtat, cada 
cop són més els homes que diferencien clarament entre masculinitat i masclisme i 
que tenen l’horitzó de compartir amb les dones les diferents dimensions de la vida 
personal, familiar, social, política, econòmica i cultural. 
 
 Perquè la violència masclista és cosa de totes i tots es fa necessari que els 
homes afrontin amb valentia un doble canvi en el pla personal i també en el social. Per 
una banda, el rebuig als esquemes patriarcals rígids i dualistes. Per l’altra, han 
d’aprendre a reinventar les formes de relació amb l’altre sexe i demostrar que 
assumeixen, com ja ho estan fent molts, que les relacions han d’estar fundades en 
vincles que preservin el respecte, l’autonomia i la llibertat. Perquè tenim el 
convenciment que la llibertat de dones i homes és una riquesa que obre un món nou.  
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 Per això avui, les institucions públiques de Catalunya, el govern de la 
Generalitat, les diputacions i els ajuntaments, tot renovant el nostre compromís, volem 
incidir en la necessària implicació individual de totes les persones de la nostra societat 
en l’eradicació de la violència masclista i, conjuntament, construir ponts perquè les 
properes generacions vagin perdent els referents d’una cultura destructiva front una 
altra que promogui noves formes de relació entre les dones i els homes, basades, 
fonamentalment, en el respecte a la vida, als drets humans.  
 
 Finalment volem agrair a les persones que componen la Comissió per la lluita 
contra els maltractaments i la violència domèstica de Sant Cugat del Vallès, formada 
per: Cap Sant Cugat, Cap Valldoreix, Cap Salut Mental, Grup d’Atenció a la Víctima de 
la Comissària de Sant Cugat del Vallès de Mossos d’Esquadra, Centre Borja, 
Associació Dona i Drets, EAP del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, Grup de Dones de la Creu d’en 
Blau, Associació Noestasola, i els serveis municipals: Atenció a la dona, Serveis 
jurídics, Serveis socials, Educació, Salut Pública, i Policia local, pel treball coordinat 
que estan duent a terme, moltes vegades de manera voluntària, i que amb la seva 
acció i treball  esta ajudant a moltes dones, nens, nenes i famílies que pateixen aquest 
tipus de violència a la nostra ciutat. 
 

 (En aquests moments, essent les 19,06 hores, s’incorpora a la sessió el 

regidor Sr. Massanés). 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La següent Declaració Institucional va ser 
introduïda en l’ordre del dia per acord de la Junta de Portantveus divendres passat i és 
una Declaració de Condemna de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a la violació 
sistemàtica que el Regne del Marroc comet als territoris ocupats sahrauís. 
 

 2 bis.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE CONDEMNA DE L'AJUNTAMENT 

DE SANT CUGAT DEL VALLÈS A LA VIOLACIÓ SISTEMÀTICA QUE EL REGNE 

DEL MARROC COMET ALS TERRITORIS OCUPATS SAHRAUÍS.  
 
 Atès que el passat 18 de maig de 2009 es va aprovar una  moció institucional 
de suport al poble sahrauí on s’acordava en el punt 4t: 
 
(...) 4t.- Manifestar la preocupació i rebuig a la repressió exercida per la policia del 
Marroc als territoris del Sàhara Occidental, així com proclamar la necessitat que en 
aquest territori el poble sahrauí pugui exercir el seu dret a la lliure associació, 
expressió, manifestació i el respecte als drets humans i democràtics. 
 
 Atès que el passat 8 d’octubre la població sahrauí, davant la greu vulneració 
dels drets humans que s’han anat produint sistemàticament al Sàhara Occidental, 
inicia una protesta pacífica d’aixecament de campaments de refugiats a les afores de 
les principals ciutats ocupades, per exigir l’equiparació dels seus drets laborals, 
d’habitatge i humans amb els dels marroquins. 
 
 Atès que la majoria d’aquests campaments van ser desallotjats a les poques 
hores o dies de crear-se. Restant dret només el de Gdeim Izik, a 14km d’Aaiun, que 
va arribar a concentrar més de 7.500 haimes i més de 14.000 persones, entre 
aquestes gent gran, infants, famílies … 
 
 Atès que l’exèrcit marroquí va envoltar aquest darrer campament i en va 
impedir l’entrada i sortida de persones, aliments, aigua, medicacions ... Impedint 
també l’arribada a la zona d’observadors internacionals, ONGs i representants polítics 
espanyols i alemanys.  
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 Atès que el passat 26 d’octubre en un incident amb els soldats que encerclaven 
el campament, l’exèrcit marroquí va matar a trets un menor de 14 anys, tensant així 
encara més les ja deteriorades relacions entre el govern marroquí i el Frente Polisàrio 
i iniciant una resolució violenta del conflicte. 
 
 Atès que la matinada de dilluns 8 de novembre l’exèrcit marroquí va 
desmantellar el campament de Gdeim Izik amb una intervenció armada, 
desproporcionada i molt violenta. Provocant encara un número indeterminat de 
desapareguts, ferits i morts.  
 
 Atès que posteriorment al desmantellament del campament la repressió es va 
anar estenent a la ciutat d’Aaiun, amb detencions massives, repressions violentes i 
violacions de domicilis particulars sahrauís per part de l’exèrcit, la policia i alguns civils 
marroquins.   
 
 Atès que la situació de violència, repressió i detencions massives i 
indiscriminades continua. 
 
 Amb aquests propòsits, el Ple Municipal adopta els següents: 
 

ACORDS 
 

 1r.- DENUNCIAR la violació sistemàtica dels drets humans que s’està duent a 
terme al Sàhara Occidental  ocupat  pel regne del Marroc. 
 

 2n.- EXIGIR al regne del Marroc la fi immediata de les intervencions policials i 
militars en contra de la població sahrauí. 
 

 3r.- CONDEMNAR l’ús de la força per part de la policia, l’exèrcit i alguns civils 
marroquís per reprimir la protesta pacífica exercida des dels campaments aixecats a 
els afores de les ciutats, i especialment al campament de Gdeim Izik. 
 

 4t.- DEMANAR la lliure circulació pel territori del Sàhara Occidental de 
periodistes, observadors internacionals i membres d’ONGs. 
 

 5è.- REITERAR a l’ONU, a la UE i a l’Estat espanyol que assumeixin les seves 
responsabilitats en defensa de la legalitat internacional, de drets humans i civils, i a 
favor de la salvaguarda de les vides humanes. 
 

 6è.- INSTAR a la MINURSO, la Missió de les Nacions Unides per al 
Referèndum del Sàhara Occidental, a que observi i denunciï, si s’escau, 
l’incompliment dels drets humans i civils en aquest territori. 
 

 7è.- TRASLLADAR aquest acord al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació 
espanyol, al Consolat del Marroc a Barcelona, a la Delegació del Frente Polisario a 
Catalunya, a l’intergrup del Sàhara del Parlament de Catalunya i al Comitè pels drets 
Humans al Sàhara Occidental. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ens acompanya el Sr. Oualad Moussa, delegat 
del Front Polisari a Catalunya, qui ens ha demanat poder intervenir en aquest Ple i tot 
seguit li cedim la paraula: 
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INTERVENCIÓ DEL SR. OUALAD MOUSSA, DELEGAT DEL FRONT POLISARI A 

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

MUNICIPAL. 

 
 Muchas gracias por invitarnos a este Pleno del Ayuntamiento de Sant Cugat, 
agradecemos a todos los políticos presentes, sin duda estoy muy emocionado por la 
declaración que se presentó excepcional de condena a los sucesos, justamente vengo 
para explicar un poco los sucesos, creo que la historia se vuelve a repetir. El 17 de 
junio del año 1970 cientos de jóvenes se agrupan en un barrio para reivindicar 
derechos civiles, derechos de igualdad similar cuando la potencia colonial en aquel 
entonces España seguía colonizando el Sàhara Occidental. Lamentablemente esta 
manifestación, esta congregación con haimas también y con cientos de jóvenes fue 
reprimida, la respuesta política del Gobierno en aquel entonces fue la represión, el 
ataque, y en aquel entonces también por primera vez desaparece el primer líder 
saharaui que encabeza un movimiento pacifista para llevar a cabo la descolonización 
paulatinamente en el Sàhara Occidental. Cuarenta años más tarde se vuelve a repetir 
este acontecimiento pero esta vez se trata de miles de jóvenes que rechazan la 
ocupación, que llevan sumergidos en ella hace más de 35 o 40 años. El soporte de 
aguantar realmente la existencia de un ocupante que por el mero hecho de haber 
reivindicado ciertas igualdades, derechos sociales, igualdad en el trabajo o igualdad 
de las oportunidades se les reprime de tal manera que ha sido tan violento que hasta 
el día de hoy desconocemos y nadie puede cuantificar las pérdidas humanas que ha 
habido, nadie puede cuantificar a día de hoy la cantidad de heridos y nadie puede 
cuantificar la cantidad de desaparecidos. Estamos hablando de gente joven, gente 
mayor, de niños y de mujeres. La situación es tan grave en el Aaiún, no es que el 8 de 
noviembre es más peligroso que esta misma noche; esta misma noche están 
sufriendo la persecución en la búsqueda de los jóvenes saharauis que se sublevaron, 
en aquellas personas que reivindicaron estos derechos sociales y se vive un caos en 
el Aaiún actualmente, un terror, prácticamente nos lleva a recordar de las películas 
que hemos visto sobre el fascismo en la época italiana o sobre la Segunda Guerra 
Mundial cuando Hitler entraba y destruía todo lo que encontraba por delante, y esta 
misma imagen, este mismo miedo, este mismo terror se está viviendo actualmente en 
el Aaiún, ningún saharaui es capaz de salir a la calle, ningún ciudadano saharaui 
puede abrir su casa para un huésped que viene a verle, se vive con muchísimo miedo 
y lo peor de la situación es que acaban de formar ejército de los colonos 
empadronados por la Policía especializada para la búsqueda de los activistas y la 
búsqueda de los jóvenes saharauis. Esta situación que estamos viviendo hoy en el 
Sàhara Occidental la estamos viviendo nosotros los saharauis y estamos sufriendo 
esta situación pero queremos también trasladar que la está viviendo un pueblo que 
prácticamente está a la puerta de los países occidentales, a la puerta de la Unión 
Europea, no estamos cerca de los Estados Unidos, no somos vecinos de Estados 
Unidos, no somos vecinos de la China, no somos vecinos de la índia, somos vecinos 
de la Unión Europea, de los países democráticos, de los pueblos democráticos. 
¿Cómo pueden permitir a un socio privilegiado, lamentablemente, como es el Reino 
de Marruecos y la Unión Europea, que puede hacer tantas atrocidades con los 
derechos humanos? Está más que demostrado que se están violando derechos 
internacionales o puedo decir quizás derechos universales, es el derecho a vivir, el 
derecho humano, el derecho a la comunicación, el derecho a la congregación, el 
derecho a la protesta, esto se está violando a la puerta de la Unión Europea, no lo 
podemos permitir. Quizás el pueblo saharaui se ha sacrificado para desmantelar 
realmente las raíces de Marruecos, sobre qué base está trabajando Marruecos. 
Actualmente nuestro calificativo hacia nuestra población es un genocidio lo que está 
llevando a cabo Marruecos actualmente contra nuestros jóvenes, contra nuestros 
padres, contra nuestros hijos, contra nuestra población y hacemos un llamamiento de 
la máxima urgencia y esta solución hoy día los saharauis viven en sus casas y cuando 
los llamas te dicen: no puedo hablar, no puedo declarar, mi vida corre riesgo, mientras 
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no haya una seguridad en el país no podemos hablar de la que ha sucedido en el 
Sahara Occidental. Y os quiero decir esto, que no solamente las fotos, las imágenes, 
las declaraciones, la prensa española, la prensa internacional ha sido testigo de esto 
sino también cooperantes españoles, del Estado español, cooperantes catalanes que 
viven desde el primer momento con el pueblo saharaui y viven actualmente –como en 
la llamada telefónica de esta tarde- bajo el miedo, tienen miedo realmente, y nadie ha 
podido condenar esta situación, estamos llamando al Gobierno español que ha de 
condenar esta situación porque es condenable, condenable en el sentido de que hasta 
el momento quien puede cuantificar la cantidad de muertes y de desaparecidos, quien 
es el responsable de esta situación, cuando se inició el campamento de Gdeim Izik, la 
visita del anterior miércoles del Ministro de Asuntos Exteriores marroquí al Estado 
español y la entrevista con la Ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, le 
informa de que van a actuar contra el campamento, lo van a desmantelar, pero de qué 
manera lo han desmantelado?, pues por la vía más fuerte, por la vía violenta, por la 
vía del odio, lamentablemente estamos viviendo en una situación que consideramos 
que esto va a llevar a cabo unos acontecimientos continuos porque actualmente los 
campamentos de refugiados saharauis en Tindouf miles de jóvenes reivindican la 
lucha armada, hace más de diez años que estamos llamando al Gobierno español, a 
la Unión Europea, por favor no nos dejen caer en la lucha, no queremos guerra, no 
queremos muertes, no nos provoquen, por qué tenéis que provocar al pueblo 
saharaui?, pues hoy día la situación es dura porque los jóvenes no quieren otra opción 
que la guerra lamentablemente, y estamos en una situación muy difícil mientras no 
exista realmente una seguridad eterna en los territorios ocupados del Sàhara 
Occidental. Estamos hablando de esta situación, hoy por hoy, mañana se reúne el 
Consejo de Seguridad para estudiar esta situación, pasado mañana se reunirá el 
Polisario para estudiar esta situación, considero que la situación es tan grave que el 
llamamiento ya sobrepasa realmente a los estados y tiene que ser un llamamiento 
universal a los pueblos del mundo que intervienen y la manifestación de Madrid del 13 
de noviembre creo que es un mensaje claro para el Estado español y para la opinión 
pública del Estado español de que no se puede vivir realmente en una situación 
similar como está pasando en el Sahara Occidental, y no se puede tener a Marruecos 
como socio privilegiado de la Unión Europea, estamos hablando de una protesta que 
sale por el tema de la mejora de situación social. En las costas del Sahara faenan 
más de 90 barcos del Estado español llevándose los recursos naturales del Sahara 
Occidental, por qué estos jóvenes protestaron y por qué protestaron por las miles de 
toneladas que se expolian de sus territorios, son ciudadanos de tercera categoría hoy 
día en los territorios ocupados del Sahara Occidental, no hay ningún saharaui que sea 
dueño de una empresa, no hay saharauis cualificados como empresarios o como 
ingenieros o como médicos en el Sahara ocupado lamentablemente, los saharauis no 
son dueños de los mayores comercios en el Aaiún, en Tánger, no son propietarios de 
la explotación de sus recursos naturales, y de esto se adueñan los generales 
marroquíes, son los que van detrás de todo este tema. Consideramos que la condena 
ha de ser enérgica y hay que hacer un llamamiento para no seguir derramando más 
sangre y perdonadme si he estado muy excitado en mi intervención porque vivimos 
bajo la tensión, no tan solo nuestros ciudadanos del Aaiún sino todos los ciudadanos 
saharauis, todas aquellas personas simpatizantes con la causa saharaui, todos los 
españoles, los catalanes que apoyan nuestra causa les agradecemos pero les 
seguimos diciendo que estamos viviendo bajo peligro realmente. Esperamos mañana 
también qué nos va a decir el Ministro de Interior marroquí al Ministro Interior del 
Gobierno español, esperamos saber qué información va a proporcionar. Gracias por 
vuestra atención. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies Sr. Moussa, sap vostè de la 
sensibilitat de la ciutadania de Sant Cugat i del seu Consistori en relació a la causa 
sahrauí i també que nosaltres posarem el nostre gra de sorra i una mica més si cal 
per aconseguir una solució justa que retorni la normalitat i la pau al poble sahrauí, tant 
al que està al seu país que els hi va ser arrebatat com la part del poble sahrauí que 
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està en l’exili. És per això que varem aprovar la següent Declaració Institucional de 
condemna a la violació sistemàtica que el Regne del Marroc comet als territoris 
ocupats sahrauís. 
 

 (En aquests moments l’Alcalde-President dóna lectura a l’anterior 

Declaració Institucional). 

 
 El següent punt de l’Ordre del Dia és la Declaració Institucional per tal 
d’impulsar el dret a vot entre les persones migrades que viuen i treballen a Sant 
Cugat, és una Declaració Institucional que té el seu origen en una moció del grup 
d’Iniciativa per Catalunya-Verds i que llegirà el Sr. Boix. 

 

 (En aquests moments, essent les 19,11 hores, s’incorpora a la sessió el 

regidor Sr. Grangé). 

 

 3.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER TAL D’IMPULSAR EL DRET A VOT 

ENTRE LES PERSONES MIGRADES QUE VIUEN I TREBALLEN A SANT CUGAT. 
 

 EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
 La Revolució de les colònies americanes per la seva independència va 
començar amb un crit que manté gran part de la seva vigència: “No als impostos 
sense el dret a tenir representació”. Les persones migrades que viuen i treballen entre 
nosaltres paguen els mateixos impostos que la resta, i han de tenir els mateixos drets, 
inclòs el sufragi per poder estar representat en els òrgans de presa de decisions. I 
això no és discutible.  
 
 La societat del s. XXI és sens dubte plural. El nostre municipi és un reflex 
d’aquest pluralisme i cada cop són més les persones que, provenint d’altres països, 
viuen i treballen a Sant Cugat. Dependrà de nosaltres, però, que vulguem fer aquesta 
societat més inclusiva i més democràtica. Una democràcia plena no pot acceptar que 
els ciutadans i les ciutadanes que viuen i treballen amb nosaltres no tinguin els 
mateixos drets i deures. 
 
 En temps de la II República el moviment sufragista va aconseguir un pas en 
l’aprofundiment democràtic, avui inqüestionable, amb l’assoliment del vot per les 
dones, malgrat els dubtes existents llavors.  
 
 Els temps han canviat i el reptes socials també. Però seguim creient que cap 
societat no pot desenvolupar-se democràticament si una part important de la mateixa 
resta al marge dels drets polítics bàsics, com el dret a poder escollir i ser escollits. 
 
 A les properes eleccions municipals del 22 de maig del 2011 ens trobarem amb 
la important novetat de que els ciutadans i ciutadanes no comunitaris de països que 
hagin signat un conveni de reciprocitat amb l’estat espanyol tindran dret a vot en 
aquestes eleccions. Aquesta novetat és fruit de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 
2/2009, de modificació de la Llei orgànica 4/2000, una Llei que amplia els drets dels 
immigrants. 
 
 A l’espera de que es faci públic el reglament que defineixi com es podrà exercir  
aquest dret en cadascun dels països signataris del conveni queda clar que es formarà 
un cens específic d’aquests electors i electores per cada elecció. Un cens on les 
persones migrades s’hi hauran d’inscriure presentant l’autorització de residència, 
acreditant residència legal i ininterrompuda durant els 5 anys anteriors a la sol·licitud 
(3 anys en el cas dels ciutadans i ciutadanes de Noruega) i la inscripció al padró 
municipal.  
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 Tots els ciutadans i ciutadanes que reuneixin les condicions de poder inscriure’s 
al Cens Electoral de Residents Estrangers (CERE) caldrà que presentin la sol·licitud 
de l’1 de desembre de 2010 al 15 de gener de 2011.  
 

 ACORDS: 
 

 PRIMER.- PROMOURE des de l’àmbit local, la cerca de suports d’entitats i 
associacions del nostre municipi, tant per aconseguir la major implicació de les 
persones immigrades en la vida associativa, com per donar suport a la proposta de 
dret a vot d’aquests ciutadans i ciutadanes en el nostre municipi. 
 

 SEGON.- IMPULSAR els instruments necessaris per tal que les persones 
afectades disposin del màxim d’informació sobre el procés de registre al CERE. 
 

 TERCER.- FOMENTAR que les persones migrades a Sant Cugat s’inscriguin al 
CERE per tal de que puguin exercir el seu dret a vot en les properes eleccions 
municipals. 
 

 QUART.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FCM, l’AMC, i a 
les entitats i associacions de caràcter social i civil de Sant Cugat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: En primer lloc 
agrair el suport de tots els grups per tal que aquesta moció esdevingui institucional, i 
ara passaré a llegir l’exposició de motius i els acords. 
 

 (En aquests moments el regidor Sr. Boix dóna lectura a l’anterior 

Declaració Institucional). 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La següent Declaració Institucional té el seu 
origen en una moció de tres grups, PSC, ICV i ERC i la llegirà el Sr. Gausa. 
 

 5.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A LA MILLORA I 

CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA PER LES VIES DEL TREN DELS 

FGC AL SEU PAS PEL CENTRE DEL MUNICIPI. 
 
 Els grups municipals signants realitzem la proposta per tal de millorar la qualitat 
de vida dels ciutadans de Sant Cugat del Vallès respecte a la contaminació acústica 
rebuda per part dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al seu pas pel centre 
de la ciutat. 
 
 Des de fa anys l’associació de veïns del Centre Estació ha presentat escrits a la 
Generalitat de Catalunya, als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, sense poder avançar amb el que creuen ells 
com a dret fonamental i guany en la qualitat de vida i salut. Essent conscients que el 
pas dels FGC pel centre de Sant Cugat és un fet inevitable, útil i imprescindible pels 
seus ciutadans i pel desenvolupament de la ciutat. 
 
 Atès que el Ple Municipal ordinari del mes d’octubre de l’any 2005 aquest va 
aprovar per majoria dels partits una moció  que reclamava i instava al soterrament de 
les vies dels FGC al pas pel nucli urbà de la nostra ciutat, i amb aquest fet hi hauria 
millores de comunicació i d’higiene medi ambiental que afectarien directament sobre 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  15.11.10                    pàg. 9 

 
ESBORRANY ACTA 

la pròpia ciutat. Recordant que l’horitzó per aquest soterrament hauria d’estar llest o 
previst per l’any 2015.  
 
 Atès que tots els nivells de decibels estan dins dels paràmetres legalment 
contemplats, segons la Generalitat de Catalunya, però que aquests augmenten amb la 
quantitat de sorolls de les zones afectades pel pas continu de trens, vehicles privats, 
autobusos, camions i motocicletes.  
 
 Atès que creiem que el nostre poble no es pot permetre el luxe d’esperar 10 o 
20 anys més a minvar la contaminació acústica del centre i la corresponent pèrdua de 
qualitat de vida i salut de les persones que hi viuen al voltant. 
 
 Atès que som conscients que la Generalitat és qui té la competència en les 
obres del “possible” soterrament dels FGC, i que aquestes de moment no estan ni 
contemplades, ni projectades. 
 
 Atès que avui dia s’ha avançat molt en els materials emprats per a les pantalles 
acústiques amb una conseqüent reducció de costos i absorció de contaminació 
acústica. 
 
 Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès esdevé un interlocutor vàlid 
davant de la Generalitat de Catalunya i concretament davant del Departament d’Obres 
Públiques i Política Territorial. 
  
 Atès que els trens dels FGC en les línies del Vallès han passat a denominar-se 
“metro del Vallès” augmentant la seva freqüència de pas i d’horari, durant el dia i la nit, 
augmentant per tant la contaminació acústica en tot el recorregut. 
 
 Atès que la instal·lació de pantalles acústiques és d’importància i rellevància per 
al conjunt de la ciutat.  És imprescindible la unitat i la col·laboració de totes les forces 
polítiques per dur a terme el projecte, però amb “gran” repercussió pel veïnatge. 
  
 Per tot això el Ple acorda: 
 

 Primer.- Instar a FGC a elaborar un estudi amb l’objectiu de minimitzar 
l’impacte acústic d’acord amb l’article 12 de la Llei 16/2002 de protecció contra la 
contaminació acústica des de l’estació de Sant Cugat centre fins a l’estació de Mira-
sol.    
 

 Segon.- Que FGC presenti els resultats de l’estudi a l’Ajuntament de Sant 
Cugat, així com un pla de les mesures més adequades tècnicament per minimitzar 
l’impacte acústic (apantallaments, millores en les vies, solucions per evitar el soroll en 
la fricció, etc.).   
  

 Tercer.- Que FGC presenti un pla d’etapes per a l’execució de les mesures de 
minimització de l’impacte acústic tenint en compte que la Generalitat de Catalunya ha 
d’assolir els objectius de qualitat acústica pel que fa a les seves infraestructures de 
transport abans del 31 de desembre de 2020. 
  

 Quart.- Traslladar el següent acord a les entitats veïnals, de comerciants i 
d’empresaris de la zona. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Aquesta 
moció va ser presentada per l’Associació de Veïns del Centre Estació amb un únic 
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objectiu per part seva de fer propostes positives per millorar la qualitat de vida dels 
veïns. Fem públic el nostre agraïment i procedeixo a llegir el text. 
 

 (En aquests moments el regidor Sr. Gausa dóna lectura a l’anterior 

Declaració Institucional). 
 

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 

 4.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC EN 

DEFENSA DEL CATALÀ COM A LLENGUA PREFERENT A LES 

ADMINISTRACIONS DE CATALUNYA. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 Atès els constants atacs que està patint la nostra llengua, ja sigui des dels 
tribunals o d’alguns partits polítics, com el PP i Ciutadans. 
 
 Atès que, recentment amb la sentència del Tribunal Constitucional contra 
l’Estatut de Catalunya aprovat pel poble de Catalunya, i ara, amb un auto del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya que suspèn de manera cautelar set articles del 
reglament municipal de l’ajuntament de Barcelona, i també del reglament de la 
Diputació de Lleida, per l’ús del català, en concret aquells que fan referència al català 
com a llengua d’ús preferent. 
 
 Atès que una llengua que és pròpia ha de poder ser llengua preferent de les 
administracions públiques.  
 
 Atès que la sentència del Tribunal Constitucional pot ser objecte 
d’interpretacions possibles pel que fa a la qüestió de la llengua. 
 
 Atès que es tracta d’un auto cautelar del TSJC i que, per tant, falta el 
pronunciament sobre el fons i que la suspensió cautelar no està prou justificada.  
 
 En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al Ple l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 

 PRIMER.- MOSTRAR el rebuig de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès a 
l’auto de suspensió cautelar dictada pel TSJC i que suspèn de manera cautelar set 
articles del reglament municipal de l’ajuntament de Barcelona i el de la Diputació de 
Lleida per l’ús del català, en concret aquells que fa referència al català com a llengua 
d’ús preferent. 
 

 SEGON.- INSTAR al TSJC que anul·li la suspensió, per tal que la llengua 
catalana, com a llengua pròpia del nostre país, segueixi sent llengua preferent de les 
administracions i, en aquest sentit, ratificar el Reglament per a l’ús de la llengua de 
l’Ajuntament de Sant Cugat. 
 

 TERCER.- DEMANAR al Govern de la Generalitat, i al seu president, que 
defensin amb fermesa la llengua catalana davant dels constants atacs que està rebent 
i que posen en perill la cohesió social i la convivència. 
 

 QUART.- MOSTRAR novament el rebuig de l’ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès a la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut de Catalunya. 
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 CINQUÈ.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, 
al Govern de la Generalitat i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En nom dels grups proponents llegiré jo mateix 
aquesta moció. 
 

 (En aquests moments l’Alcalde-President dóna lectura a l’anterior Moció). 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
M’imagino que és el que s’imaginaven, que intervindria, perquè és una moció que han 
presentat tots els grups contra el Partit Popular, entre altres, preferentment, perquè 
contra Ciutadans no hi ha representació aquí i m’imagino que ningú ho defensarà. Jo 
seré ben breu, tan sols diré que les sentències del Tribunal Constitucional ens agradin 
o no ens agradin estan per complir-les, i si el Tribunal Constitucional ha considerat 
que la preferència del català a les administracions és inconstitucional, les lleis i els 
reglaments lingüístics existents s’han d’adaptar a la sentència, defensar l’ús en 
llibertat de les dues llengües oficials a Catalunya en cap cas és anar contra la llengua 
catalana, tot i que vostès, els proponents de la moció, els interessi vendre per 
interessos m’imagino que electorals en aquests moments, encara que diguin que no 
és pas així i que és al contrari. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      22 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 

Vots en contra:   2 (PP i Sr. Vázquez-Dodero) 

Abstencions:       0 

 

 6.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUiA I ERC PER TAL 
D’IMPULSAR UN DEBAT QUE PERMETI ARRIBAR A LA SIGNATURA D’UN 
PACTE NACIONAL PER LA LAÏCITAT. 
 
 EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
 Aquests darrers anys estem vivint una crisi econòmica d’abast global que 
planteja reptes que són de resolució complexa però necessària. Com és habitual, 
aquesta crisi està tenint el seu principal impacte en les classes populars, i està 
generant situacions de desigualtat. 
 
 Són aquestes situacions les que poden afavorir una fractura de la convivència, 
on el racisme i la intolerància es barregin i arribin a provocar greus esclats xenòfobs. 
La crisi, doncs, pot afavorir situacions socials conflictives que sovint s’articulen en 
base a diferències religioses. Aquestes situacions, on poden tenir els efectes més 
directes és, precisament, a nivell local. L’adopció de mesures destinades a evitar 
aquestes possibles situacions conflictives ha d’estar doncs en la primera línia de 
l’agenda política, social i mediàtica del país i de tots els seus municipis. 
 
 L’adopció de mesures destinades a posar solucions a aquestes possibles 
situacions conflictives ha d’estar en la primera línia de l’agenda política, social i 
mediàtica del país. 
 
 Però això s'ha de fer plantejant un debat serè i de fons. Catalunya i els seus 
municipis estan en condicions d’abordar aquest debat sense cap tipus de complexe . 
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 Amb aquest objectiu el Moviment Laic i Progressista ha plantejat als partits 
polítics de l'arc parlamentari català la necessitat d'encetar un gran debat públic, un 
debat polític i social que tingui com a objectiu arribar a un gran Pacte Nacional per la 
Laïcitat. Aquest gran acord per la laïcitat ha de ser un pacte de país, un pacte que 
compti amb la participació activa del conjunt de la ciutadania: associacions cíviques i 
confessions religioses, partits polítics, agents socials, comunitat educativa, món 
acadèmic, mitjans de comunicació, etc. 
 
 I ha de ser un pacte que tingui com a objectiu potenciar els valors de la llibertat 
de consciència i de religió, el pluralisme, la igualtat, el respecte, i la cohesió com a 
pilars fonamentals de la convivència al nostre país. Aquests són els fonaments de la 
laïcitat. 
 
 Perquè la laïcitat constitueix una ètica civil, universalista i independent de 
qualsevol confessió o ideologia. Només des de la laïcitat, la llibertat de pensament i el 
pluralisme es pot construir una societat lliure i plenament democràtica. 
 
 A la proposta del Moviment Laic i Progressista s'hi han adherit més d'un 
centenar d'entitats socials catalanes, així com més de 800 persones a títol individual. 
 
 Atès que són els municipis els que han de gestionar els possibles conflictes 
socials generats a partir de situacions de crisi com la que estem vivint en l'actualitat. 
 
 Atès que és també en els municipis on desenvolupen la seva activitat les 
entitats impulsores de la proposta d'arribar a un Pacte Nacional per a la Laïcitat. 

 
 ACORDS: 
 
 PRIMER.- Tenir present i garantir en el protocol de l’Ajuntament de Sant Cugat 
la necessitat de delimitar i separar l’àmbit religiós de l’àmbit públic. En aquest sentit, 
l’administració municipal tindrà cura de respectar el pluralisme en tots els actes que 
organitzi i la no vinculació amb cap creença o institució religiosa particular. El protocol 
municipal haurà de contemplar un tracte igualitari per a tots els electes quan aquests, 
per raó de consciència, decideixin participar o no en un acte organitzat per una 
creença o institució religiosa concreta. 
 

 SEGON.- En les inauguracions oficials, evitar el protagonisme d’una confessió 
religiosa. 
 

 TERCER.- Comprometre’s a garantir un entorn digne per als actes civils i de 
vetllar perquè al tanatori públic o de concessió municipal es respectin les opcions 
religioses o ideològiques de la ciutadania. 
 

 QUART.- Els símbols religiosos, de qualsevol mena, no han d’aparèixer als 
organismes oficials, exceptuant aquells que formen part del patrimoni col·lectiu o que 
tenen un especial valor artístic o tradicional. 
 

 CINQUÈ.- Tot i mantenir-se la Festa Major vinculada a un sant cristià, aplicar 
una separació estricta entre la celebració popular i la religiosa. 
 

 SISÈ.- Manifestar l'acord de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès d'adherir-se 
a la proposta impulsada pel Moviment Laic i Progressista de demanar als partits 
polítics catalans que impulsin un debat que permeti arribar a la signatura d'un Pacte 
Nacional per a la Laïcitat. 
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 SETÈ.- Trametre aquest acord al Moviment Laic i Progressista, la Lliga per la 
Laïcitat,  l’ACM,  la FMC, els Grups Parlamentaris i les institucions religioses i entitats 
filosòfiques de Sant Cugat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Defenso la 
moció i evidentment la posició del grup -com no pot ser d’una altra manera- a favor. 
Avui tornem a tenir un debat que fa uns anys ja vam tenir en aquest plenari, un debat 
per instar a instàncies superiors, en aquest cas al Parlament de Catalunya, perquè 
lideri un pacte nacional per la laïcitat però a més a més també demana i reivindica una 
sèrie d’acords per aplicar a la nostra ciutat. Una moció que no només ve recolzada i 
presentada per uns grups proponents sinó que hi ha unes entitats com el Moviment 
Laic i Progressista i 100 entitats més socials de Catalunya que avalen aquesta 
proposta. En aquell moment el nostre grup, el Grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, parlava i dèiem que quan la identitat religiosa esdevé un element de 
multiculturalitat pot aparèixer el risc de discòrdia en forma de reaccions integristes o 
fonamentalistes que servint-se de la religió intenten dificultar amb estereotips i clixés 
la convivència dels immigrants que volen integrar-se, o bé en d’altres ocasions 
pretenen mantenir subliminalment determinats privilegis confessionals en contra de la 
igualtat religiosa i la neutralitat. És per això que des d’Esquerra Republicana de 
Catalunya proposem un Pacte per la laïcitat perquè la laïcitat és un valor cívic, positiu, 
imprescindible per enfortir la cohesió de les societats democràtiques, com a valor 
garanteix la separació institucional entre els representants civils i religiosos, per tant 
esdevé el marc idoni per exercir la llibertat de consciència de tots els ciutadans i 
ciutadanes, siguin creients o no. Estem convençuts que les administracions han de 
mantenir un diàleg respectuós amb les diferents confessions i esglésies, però sempre 
des de la separació institucional perquè en la democràcia –i això ho vull remarcar- la 
laïcitat no significa en cap cas anticlericalisme. Aquesta moció es torna a  presentar 
no per a anar en contra de cap confessió religiosa sinó per construir un espai comú 
entre tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país on les creences religioses, on les 
confessions, quedin en l’esfera més íntima de la persona i no interfereixin en cap cas 
en el món institucional i polític del nostre país. Per tant, tal com he dit, no és una 
moció en contra de ningú sinó a favor de la construcció d’aquest espai comú en la 
laïcitat. 
 

 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Aquesta moció 
que presentem el grup Socialista-Ciutadans pel Canvi, Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa i Esquerra Republicana. És una moció jo crec que més 
madura fins i tot que la que vam presentar fa uns 6 anys el nostre grup i que no va 
poder ser aprovada en aquest Ple. Penso que 7 anys després altres moviments més 
enllà dels partits polítics, en aquest cas el moviment laic i progressista, i com deia el 
Sr. Toni Ramon un centenar d’entitats i un miler fins ara de signants demanen als 
partits polítics i en el proper Parlament que promoguin la signatura d’un Pacte per la 
laïcitat, com s’han promogut altres Pactes. Quan es fa un Pacte no es fa contra ningú, 
com quan es va fer el Pacte Nacional contra la Immigració o quan es va fer el Pacte 
Nacional per l’Educació, sinó a favor de la millora de la convivència del nostre país, a 
favor de la igualtat de drets de tothom. Nosaltres amb aquest Pacte no anem contra 
cap religió, al contrari, nosaltres amb aquest Pacte el que volem igual que els signants 
d’aquest manifest és impulsar la construcció d’un espai públic, fonamentat en els drets 
humans, els valors de la pluralitat, la convivència ciutadana, la tolerància activa i el 
respecte democràtic per totes i cadascuna de les opcions religioses o filosòfiques 
personals. És evident que aquesta moció també està presentada amb un context en el 
que una vegada més s’ha posat de relleu el pes de la religió catòlica en aquest cas al 
nostre país, un pes que nosaltres entenem que l’any 2010 no tocaria, en tot cas la 
religió hauria d’estar en el marc privat de cadascú de nosaltres. Tant dels creients 
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com dels que no som creients. Avui encara la religió catòlica -i des de l’any 1976 i 79, 
des dels Concordats- és una religió que al nostre país té uns avantatges que des del 
nostre punt de vista no són justos, rep un finançament per part de tots -dels catòlics i 
dels que no ho som-, que pensem que no té raó de ser i a més a més va en contra 
d’allò que la pròpia església catòlica ens va dir que faria, que és autofinançar-se. L’any 
2009 l’església catòlica va rebre per part de l’Estat 6.000 milions d’euros en diferents 
conceptes i pel tema de l’IRPF de les persones catòliques que volen ajudar a 
l’església catòlica va rebre 240 milions d’euros, per tant això posa en evidència que 
l’església catòlica rep de l’Estat uns avantatges que per a nosaltres són injustos, en tot 
cas no són en absolut igualitàries amb la resta de creences religioses i amb la resta 
de posicionaments ideològics o filosòfics de cadascun de nosaltres. Per tant el que a 
nosaltres ens agradaria és que es fes un pacte nacional amb l’acord no només dels 
partits polítics sinó de les entitats, de les associacions, com s’ha fet amb altres Pactes 
Nacionals i el que demanem és que els partits polítics ens posicionem al respecte ja 
en els ajuntaments perquè també en els municipis trobem que hi ha aquest joc de la 
institució amb la religió que l’any 2010 creiem que ja no pertoca en una societat 
moderna i que a més si fem cas d’aquelles coses que diu la Constitució, que sembla 
que en algunes coses ens va bé, i en d’altres no ens va tan bé, doncs aquest és un 
Estat aconfessional i un Estat aconfessional és un Estat que no dóna avantatges a 
cap confessió. 
 

 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En primer lloc 
i com ja s’ha dit recordar que aquest és un debat que vam tenir fa un temps en 
aquesta mateixa sala i que el nostre anhel hagués estat o és que durant aquest 
període de temps alguna cosa s’hagués mogut del debat que vam tenir, eppur si 
muove! que deia Galileu Galilei. Estaria bé que en aquest període de temps alguna 
cosa s’hagués mogut en aquesta sala. El nostre anhel seria també que s’interpretés 
correctament l’orientació d’aquesta moció en el sentit de que és una proposta a favor 
de la llibertat individual des dels poders públics, com s’ha dit per part dels altres grups 
proponents, una proposta que pensem que és en positiu , una proposta de modernitat 
i una proposta que no va contra res ni contra ningú.  
 
 La democràcia nosaltres pensem que es basa en el respecte més escrupolós a 
la llibertat individual i a la pròpia consciència. Aquesta via de major llibertat fa 
necessari, pensem, avançar en la direcció d’uns poders públics que delimitin amb 
claredat les fronteres entre religió i política. Quanta justificació hi ha hagut a les 
injustícies humanes, quanta justificació han trobat i troba l’home amb Déu. Dit això 
m’aturo perquè el tema m’apasiona i continuaria per un indret que no és el que 
pertoca avui. En tot cas l’interès que ens planteja la moció crec que radica en quina 
manera podem avançar en un model de respecte al pluralisme i la convivència en la 
nostra realitat concreta, en el nostre poble, a la nostra ciutat, i de quina forma aquest 
pluralisme creixent es fa compatible, es concilia i es concreta en un poble o ciutat que 
té i manté les seves arrels i tradicions, unes arrels que formen part de la nostra 
identitat col·lectiva i que sentim i respectem profundament. Nosaltres el que desitgem 
són espais públics pensats per respectar la llibertat de creença i la no creença 
religiosa. El que nosaltres volem és que la nostra ciutat dignifiqui les celebracions 
civils o estudiï les festes populars, les delimitacions precises de l’àmbit públic, del 
religiós o espiritual i em sembla convenient i del tot necessari fer-ho. El nostre grup 
està disposat a aportar aquesta orientació, en el futur també, encara que alguna cosa 
algun dia es mourà perquè pensem que la modernitat i el món contemporani ens du 
cap aquí. Aquesta opció política de fer una ciutat atenta i curosa a la llibertat individual 
i la consciència dels ciutadans és també compatible, desitgem que sigui compatible, 
amb el respecte més profund als qui treballen i tenen cura de la dimensió espiritual 
dels nostres ciutadans. 
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 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Cuando me leí la moción 
que estamos discutiendo ahora pensé seguramente intervendré, luego al escuchar al 
Sr. Toni Ramon he pensado que no, dice que no va en contra de ningún tipo de 
religión por lo tanto no voy a intervenir aunque el texto sí que tiene algún tono que 
está marcando algún tipo de religión, la mía, yo soy católico practicante. Cuando he 
oído la intervención del Sr. Boix, he pensado que sí, que realmente va en contra de la 
religión católica o, cuando menos, la subraya. Entonces he pensado que sí que 
intervendría y que comentaría aquello que yo quería decir, y aquello que yo quería 
decir es que a mi no me parece que en España haya algún tipo de discriminación por 
el tipo de religión que uno profese, por lo menos esa es mi impresión; puede ser que 
haya fundamentalistas pero no los he visto, al menos católicos yo no he visto muchos. 
Luego cuando hablamos de números es verdad que a la iglesia católica se le 
transmiten una serie de transferencias, una serie de conceptos, no solo el IRPF, que 
vienen de muchos años atrás y esos conceptos se están pagando desde una 
desamortización de hace muchos años, puede ser o no justa, puede ser o no ajustada 
a los términos de él, pero si contrarrestamos lo que la iglesia católica por sus medios 
hacen para el resto de la sociedad y llegamos al tema de las balanzas pues me 
parece que la balanza sería bastante en contra, aporta mucho más de lo que recibe, 
solo hay que ver la asistencia que se da a las clases menos favorecidas. Por todo ello 
y porque me he sentido incómodo por el tema de la moción, votaré en contra como es 
evidente. 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo el 
que faria seria quasi bé que s’incorporés la intervenció que vaig fer farà 7 anys en 
aquesta moció que es va presentar, i si no va ser igual va ser quasi bé igual, però bé, 
jo tan sols voldria fer dos comentaris, les societats més madures són les que no 
canvien els costums i tradicions sinó que el que fan és que acumulen i superposen les 
mateixes. Particularment considero que les paraules que ha dit el Sr. Boix han estat 
bastant desagradables i a part són mentides, a l’Església catòlica no se li donen 6.000 
milions d’euros, se li donen en concepte per exemple d’escoles concertades, que 
hauria de posar l’Estat i qui ho està fent són col·legis religiosos i per tant se’ls hi ha 
d’abonar aquests convenis que tenen. L’església catòlica s’autofinança per si mateixa 
a través de l’IRPF que són els 250 milions d’euros, no se li donen 6.000 milions 
d’euros sinó que són serveis que presta la institució catòlica cap a l’Estat espanyol i 
llavors se li fan aquestes transferències, per tant les coses s’han explicar 
correctament i allò de la desamortització de Mendizabal saben vostès perfectament 
que ve des de 1834 i que van ser tota una sèrie de pagaments que es van haver de 
fer perquè es van quedar amb els béns de l’església en un moment determinat. Crec 
que entrar en aquestes picabaralles és una mica absurd, crec que la gent és prou 
adulta i suficient, que hi ha vegades que no hem de renunciar als nostres orígens 
històrics, hi ha hagut 2000 anys d’història de religió catòlica i no es poden suprimir 
d’un “plumazo”, costums i tradicions fora, no, hi ha costums i tradicions que comporta 
que hi ha una celebració, per què?, doncs perquè celebra el sant d’aquella ciutat i és 
per això que hi ha aquella celebració, el pretendre esborrar-ho i començar de zero 
seria un utopia i que avui en dia crec que no és viable i menys a la nostra societat i per 
altra banda llibertat religiosa a Espanya des de l’any 75 hi ha totalment llibertat de 
cultes, ja sigui de la religió que sigui, per tant i també a diferència de la religió catòlica 
sí que estan rebent subvencions altres institucions religioses que no és pas l’església 
catòlica, com poden ser els musulmans, els evangelistes, i això agafin pressupostos 
generals de l’Estat i vagin agafant punt per punt i veuran les transferències que es fan 
en concepte de subvencions. Votarem en contra. 
 

 . TINENT D’ALCALDE SRA. FORTUNY, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 

CiU: Tal i com ja es va informar a la Junta de Portantveus els anunciem també aquí 
en aquest Ple el nostre vot negatiu a una moció per impulsar un Pacte Nacional per la 
Laïcitat. Sempre, però sobretot ara en aquests moments, Convergència i Unió aposta 
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per proposar i aposta per a fer pactes nacionals per temes realment rellevants i 
realment importants. Temes com l’educació, temes com la sanitat o temes com les 
infraestructures. Aquesta moció sona bastant oportunista i m’atreveixo fins i tot a dir 
electoralista perquè jo em pregunto: i per què no ho han proposat fins ara? Nosaltres, 
el grup de Convergència i Unió, aposta i defensa per una laïcitat positiva, una laïcitat 
positiva que ha de ser sinònim de confessionalitat, i una laïcitat positiva que asseguri 
la neutralitat i la separació orgànica entre el poder públic i les confessions, i intentaré 
il·lustrar-los amb dues evidències, amb dos fets molt concrets, tot i l’evolució de la 
tradició social i religiosa a Catalunya no podem obviar una presència majoritària de la 
religió cristiana i concretament de l’església catòlica i que aquesta tradició segueix 
exercint un paper molt important a la vida sociocultural del nostre país, en temes tan 
importants com l’educació, en temes tan importants com la solidaritat, en temes tan 
importants com el patrimoni artístic i arquitectònic, i en temes tan importants com la 
tradició cultural i com les costums. Però també tenim un altre fet i una altra evidència i 
és que en aquesta història s’hi han afegit altres confessions com per exemple la dels 
protestants, i també darrerament altres religions produïdes per les transferències 
demogràfiques del fet migratori. Bé, per aquests dos fets, per aquestes dues 
evidències que els hi comentava, el grup de Convergència i Unió aposta en primer lloc 
per facilitar una integració de la diversitat religiosa que conviu a casa nostra, però 
també aposta per un consens entre tots per a posar-nos d’acord amb com volem viure 
junts, tots, els nos creients i els creients, els catòlics i la resta de religions del nostre 
país. En definitiva a Convergència i Unió fem nostre aquest concepte que els 
comentàvem de laïcitat positiva entenent que ni l’Estat pot imposar cap religió, ni es 
pot impedir a ningú professar la seva fe. 
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Intentaré 
contestar a tothom i em reafirmo amb el que ja he dit, aquesta moció no va en contra 
de cap confessió religiosa, no sé si l’han llegida però que jo sàpiga no diu que siguem 
contraris a cap confessió religiosa, per tant no entenc aquesta obsessió que hi ha 
hagut en les tres intervencions de que aquesta moció va en contra de, no va en 
absolut en contra de ningú. Hem sentit definicions, hi ha gent en aquest Ple que s’ha 
definit com a catòlic practicant, em sembla perfecte, però en aquest Ple mateix -no les 
faré públiques- però coneixem de persones que practiquen altres religions i fins i tot 
algunes que en són fans d’altres més llunyanes, malgrat no ser-ne practicants. Per 
tant la diversitat és present a tot arreu, no entenc aquesta obsessió de que la moció 
va en contra. 
 
 El Partit Popular ens parlava de costums i tradicions, costums i tradicions que la 
majoria de vegades tenen un origen anterior al cristianisme, i algunes vegades fins i 
tot orígens pagans. Quan parlen del finançament a través de l’IRPF se n’obliden que 
només l’església catòlica es pot finançar a través de l’IRPF, cap altra confessió 
religiosa present en l’Estat espanyol pot gaudir d’aquest -perdonin- privilegi. 
 
 També Convergència i Unió ens acusa d’electoralisme, parlen també de majoria 
cristiana quan algunes enquestes han arribat a marcar que catòlic practicant 100% 
se’n defineix un 3% de la població, però tornem-hi en que religions arrelades, religions 
majoritàries presents des de fa 2.000 anys en el nostre territori, no sé vostès si saben 
per què a Tortosa hi ha el Castell de la Suda, construït pels musulmans en el seu 
moment, o per què en moltes ciutats del nostre país podem trobar-hi calls jueus. Per 
tant ull! amb quines afirmacions s’estan fent i reitero la voluntat del Pacte per la 
Laïcitat per a construir, no per destruir cap religió, no per fer propaganda de l’ateisme, 
per entendre’ns, sinó per construir aquest espai comú de respecte on s’ha de separar 
al 100% el que és l’espai religiós que ha de quedar en l’esfera més íntima de la 
persona, em reitero, i el poder públic. No entenc part de la intervenció de 
Convergència i Unió quan justament semblava que defensava aquesta separació però 
en canvi voten en contra de la moció que el que ve a demanar és justament la 
separació d’aquest espai religiós de l’espai polític públic. 
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 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Aquesta moció la 
presentem perquè de la mateixa forma que en el Parlament es vota una iniciativa de 
legislativa popular, se’ns ha adreçat una Plataforma, el moviment laic i progressista, ja 
ho hem dit abans, amb una sèrie d’entitats i de signants, demanant que als 
ajuntaments es presentin aquestes mocions per tal que el proper Govern i el proper 
Parlament que surti a  partir del desembre d’aquest any doncs li comencem a posar 
deures ja, i un d’aquests deures que a nosaltres ens sembla pertinent, de la mateixa 
forma que ens van semblar pertinents altres pactes, doncs seria aquest per tal de 
millorar la convivència entre religions i no religions al nostre país. Jo no he dit cap 
mentida, cap mentida, sobre el tema del finançament, els números que jo he donat 
són números objectius i el que ha fet ha estat contextualitzar la situació del nostre 
país. Al nostre país majoritàriament hi ha uns avantatges per l’església catòlica i no 
n’hi ha per a altres religions, és una constatació objectiva que jo penso que és injusta, 
i jo no sóc de cap religió però penso que no es tracta amb la mateixa vara de mesurar 
a una religió que a la resta i a mi em sembla que això és injust, i jo no dic que l’Estat 
no hagi d’ajudar a les confessions religioses, en tot cas al que hem d’arribar és a un 
pacte. Amb els números que jo donava, per cert, tots els diners que van destinats a 
les organitzacions catòliques que ajuden al desenvolupament i a les persones amb 
més fragilitat no estan inclosos en aquests 6.000 milions d’euros perquè aquestes 
organitzacions que fan una tasca encomiable ho reben dels Fons de 
Desenvolupament que són un altre apartat econòmic de les despeses de l’Estat, 
aquests 6.000 milions van, per exemple, a les escoles religioses, o a pagar els 
mestres de religió de les escoles que no són religioses i que per cert són mestres que 
els escull l’església directament, no és per res, i ve determinat per uns pactes que són 
de l’any 76, un any després de la mort del dictador, per cert, l’església catòlica encara 
és hora de que condemni el cop d’estat franquista. 
 
 Per una altra banda a mi m’ha agradat la intervenció de Convergència i Unió, al 
marge del fet de si tocava o no tocava aquesta moció -ja he explicat el fet de per què 
la presentem- la resta de la intervenció que ha fet Sra. Fortuny jo la subscric tota, però 
més enllà de les seves paraules a nosaltres el que ens agradaria és que això es 
concretés a la nostra ciutat amb alguna cosa. A la nostra ciutat -com a d’altres ciutats 
governades per diferents partits- hi ha determinats actes on la religió intervé d’una 
forma rellevant i on el joc entre institució i religió és un joc que no és neutre, i a 
nosaltres -recollint les seves paraules- ens agradaria que ens fes alguna proposta 
perquè ja que no dóna suport a un acord nacional com a mínim puguem arribar a un 
acord local que seria un primer pas interessant que nosaltres hem demanat en 
repetides ocasions i que a mi em faria il·lusió després de 8 anys de regidor també 
aconseguir que en aquest cas aquests temes quedin ben definits i ben clars. 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Em 
torno a reiterar, Sr. Boix, menteix o està confós, els 6.000 milions d’euros venen com 
pagament dels concerts religiosos de les escoles concertades que l’Estat ha de pagar 
a l’església catòlica, els demés diners que pot rebre l’església com molt bé vostè ha 
dit és en d’altres conceptes, però els 6.000 milions és en concepte dels concerts de 
les escoles. Per altra banda, que té privilegis, sí, vostès ho diuen, pensin que els 
Tractats que es van firmar l’any 76 són tractats internacionals amb el Vaticà, llavors 
els governs d’esquerra que hi ha hagut a Espanya han tingut motius o han pogut 
modificar o intentar reunir-se amb l’església catòlica per canviar aquests tipus de 
tractats, i més a més ara, actualment, també ho podien haver fet, i després intentar 
posar deures per al proper Govern de la Generalitat, doncs escolti han estat vostès 
fins ara 8 anys al tripartit, perquè no els han fet?, dic jo!, encara que si hipotèticament 
pensen que potser poden tenir la il·lusió de posar-se aquests deures, doncs endavant, 
però crec que és una mica absurd presentar la moció ara quan estan acabant la 
legislatura, quan vostès són les persones que estan governant per exemple Espanya 
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que són d’esquerres, poden avisar al Vaticà i revisar els convenis, i així que ningú 
tingui privilegis. 
 

 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo agafaré 
l’argument en aquest cas coincident de la Sra. Fortuny i de la Sra. Berta Rodríguez de 
dir-nos que aquesta moció és oportunista, realment jo crec que això no ens fa guanyar 
cap vot, al menys aquí a la terra, no sé si en el cel però aquí a la terra dubto que 
aquest debat, d’altra banda inusual en època electoral, perquè com a mínim 
coincidiran amb mi que no deixa de tenir un punt simpàtic que estiguem debatent 
d’aquestes coses a 10 dies d’unes eleccions, sigui oportunista, sincerament crec que 
el que hi ha és un debat de profunditat, és un debat de profunditat, de tendència, de 
modernitat, de que la societat se’ns ha fet més plural i se’ns ha fet més diversa i el 
que estem preocupats, tots, crec, i nosaltres també, i des d’aquest punt de vista 
nosaltres no som oportunistes, per com encarem aquesta diversitat i aquesta 
pluralitat, aquesta és la nostra intenció al donar suport a aquesta moció, és posicionar-
nos davant de la modernitat i de la diversitat d’una manera respectuosa amb tots els 
ciutadans i la seva llibertat de consciència que és el que realment ens interessa, i crec 
que és molt important el tema de la consciència individual, crec que és fonamental 
perquè entre altres coses els que estem aquí quan decidim posar-nos en política no 
és per altra cosa, per la nostra consciència individual i el nostre posicionament davant 
de les coses, de les injustícies, i també de les creences individuals de cadascú. Dit 
això, jo crec que alguna cosa s’ha mogut avui. De la resposta del Sr. Recasens, anava 
a dir el moderat Sr. Recasens a la progressista Sra. Carmela hi ha una distància, per 
tant alguna cosa s’ha mogut, poc, però s’ha mogut. Del moderat Recasens a la 
progressista Carmela hi ha això, hi ha totes les cares que avui estem acostumats 
aquí. 
 
 En tot cas nosaltres pensem que el que s’ha de donar és això que dèiem, 
importància a la llibertat individual, a la consciència, pensem que la intervenció de la 
Sra. Carmela només li faltava al final “parlem-ne i mirem des de la manera local com 
afrontem aquest tema”, li ha mancat això i estic convençut que la modernitat i la 
pluralitat els portarà finalment a aprovar aquesta moció algun dia. 
 

 . TINENT D’ALCALDE SRA. FORTUNY, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 

CiU: Sr. Gausa, gràcies per parlar de diversitat, perquè ja no sabia si estàvem parlant 
de la laïcitat i del respecte a creure o a no creure-hi i els que no creiem, o estàvem 
parlant monogràficament de l’església catòlica, o sigui que gràcies una altra vegada  
per recordar i posicionar el tema de la diversitat. 
 
 Anem a treure una mica de ferro a tot plegat i centrem-nos a nivell local, 
sobretot amb les intervencions que feien el Sr. Ramon i el Sr. Boix. Escoltin aquest 
equip de govern alguna cosa ha fet amb tot això i ara els hi parlo de la sala de vetlles, 
nosaltres quan parlem d’aquest respecte individual a professar la fe que tu vulguis o a 
no professar-la, doncs en aquest sentit aquest equip de govern ja ha fet un pas 
important amb aquesta Sala de Vetlles, per tant alguna cosa hem fet, no ens diguin 
que no hem fet res, alguna cosa hem fet. 
 
 I per continuar traient ferro, i ara permetin-me una miqueta un to d’humor, Sr. 
Boix, vostè què vol, dir-li a la seva filla que ara ja no veurà Cavalcada de Reis?, que la 
Festa de Nadal ara és la Festa d’Hivern?, ara què farem?, no anirem a veure Pedre i 
Sang?, hi ha moltes coses, molts fets, que estan en la nostra història, que són un fet 
real de la nostra societat, de la nostra història, del nostre valor, de les nostres 
costums, i que van vinculats en aquest cas a la religió cristiana, però és que és una 
realitat i quina sort que ho puguem explicar, i li està dient una persona que no és 
creient, progressista que m’ha dit algú, però hi ha una cosa que no podem obviar i que 
és un valor i per tant jo els hi demano que visquin amb alegria aquesta situació, 
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aquest valor que tenim i que podem explicar, per tant hem fet un pas endavant, jo ja 
veig una cara diferent ara quan els miro amb tot això. 
 

 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: A part de 
constatar que no acaben d’entendre el motiu de la moció perquè ridicularitzar-ho amb 
el tema dels Reis i tal és un argument que és el que fan servir sempre, però el que sí 
que em sap greu és que tregui el tema de la Sala de Vetlles perquè és clar, a on està 
la Sala de Vetlles?, s’està construint la Sala de Vetlles?, ah! s’està fent, bé, doncs el 
dia que la inaugurem llavors podran dir que l’Equip de Govern ha fet els deures, ja hi 
ha una Sala de Vetlles on es poden fer cerimònies laiques, de moment en aquest 
tema una mica d’humilitat perquè ens passen la mà per la cara totes les ciutats del 
voltant de Sant Cugat. 
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: El punt 4t de 
la moció parla dels símbols religiosos a excepció dels que formen part del patrimoni 
col·lectiu o que tenen un especial valor artístic o tradicional, per tant no intentem ara 
banalitzar en si hem de fer Cavalcades de Reis, si hem de fer Aplecs de Sant Medir o 
si hem de fer qualsevol altra activitat d’aquests tipus, i saben qui va ser el primer que 
va signar un conveni amb Càritas en aquesta ciutat?, doncs el “rojo separatista” 
d’Esquerra Republicana qui els parla va signar aquest conveni, justament per la funció 
social que té aquesta entitat i que no pregunta a cap dels seus usuaris quina religió 
practica. Per aquest motiu es signava un acord i per aquest motiu recolzaríem i 
continuaríem treballant en aquesta vessant, no d’aquest col·lectiu sinó de molts altres, 
però no amb el finançament gratuït que reben moltes vegades justament aquesta 
confessió religiosa. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra: 15 (CiU, PP i Sr. Vázquez-Dodero) 

Abstencions:       0 

 

 7.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I D’ICV-EUiA 

SOL·LICITANT UNA AUDITORIA EXTERNA QUE AVALUÏ LA SITUACIÓ DE LES 

PROMOCIONS D’HABITATGE REALITZADES PER PROMUSA I LA GESTIÓ DELS 

SEUS SERVEIS. 
 
 Fa temps s’estan produint algunes incidències en les promocions ja lliurades 
(venda o lloguer) d’habitatge públic gestionades per la societat municipal d’habitatge 
públic, PROMUSA. Aquestes queixes ens les han fet constar veïns i veïnes d’algunes 
promocions afectades per incidències en edificis de nova construcció.  
 
 Promocions Municipals S.A. (PROMUSA) és l’empresa pública municipal de 
Sant Cugat del Vallès encarregada de la gestió i promoció d’habitatge protegit (HPO). 
En aquest sentit, esdevé promotora de les obres públiques així com responsable de la 
revisió de la qualitat de l’obra, la correcció dels possibles desperfectes de construcció i 
de l’adient actuació correctora.  
 
 Atès que, en algunes promocions i en conceptes concrets, s’ha donat una 
defectuosa construcció inicial de determinades estructures i que alguns proveïments 
industrials han demostrat que són perfectament millorables com per exemple: 
persianes que es cauen, portes que no tanquen, condensacions no previstes, 
humitats, esquerdes, termòstats en mal estat, siliconats defectuosos, enllumenat no 
eficient, espai comuns deteriorats, entre d’altres.  
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 Atès que en alguns casos el mateixos propietaris han tingut que avançar el cost 
de les obres o reparacions i encara no se’ls ha retornat l’import corresponent. 
  
 Atès que cal cercar una resposta àgil, eficient, i eficaç a les demandes que 
permetin restablir immediatament determinats errors de projecte o defectes d’obra. 
Cal recordar que hi ha promocions que un any i mig després encara no han resolt 
determinades queixes fonamentades i realitzades pels veïns.  
 
 Atès que determinats contractes de manteniment han estat externalitzats en 
empreses proveïdores de serveis i, en alguns casos, la demanda d’arranjament de 
situacions no ha estat àgil ni s’ha fet el seguiment pertinent per part de Promusa  
 
 Atès que existeix una interlocució millorable, tant amb Promusa com amb les 
empreses que gestionen els serveis, i s’ha generat, en algunes promocions, una 
percepció de desafecció per part dels veïns i veïnes.  
  
 Atès que determinats serveis externalitzats estan rebent crítiques constants per 
la manca de resposta i la qualitat de l’atenció al client Entre els que podem destacar 
casos lligats a calefacció, jardineria, aluminis, portes, humitats, neteja, plaques solars, 
administració.  
 
 Atès que una bona gestió de les incidències repercuteix directament sobre un 
bon serveis als usuaris i usuàries, llogaters i compradors, i que una gestió inadequada 
esta creant sensació d’abandonament.  
 
 Atès que esdevé fonamental que no es deteriori la bona imatge de PROMUSA 
com a empresa pública.  
 
 Atès que ha de ser millorable el seguiment de les obres, les direccions i 
auditories internes sobre qualitat que permetin la recepció de les obres i posterior 
lliurament als adjudicataris.  
 
 Atès que cal fer una revisió de determinats contractes vinculats de les 
empreses prestatàries de serveis.  
 
 Atès que, en els òrgans de direcció de l’empresa pública d’habitatge no s’ha 
informat de les incidències veïnals .  
 
 Atès que en el seu moment varem sol·licitar a través dels nostres representants 
del Consell d’Administració que figurés en el quadre de comandament un llistat 
d’incidències i fins a la data no se’ns ha facilitat. 
 
 Per tot això el ple municipal acorda:  
 

 1r.- SOL·LICITAR a PROMUSA la contractació d’una una auditoria externa 
(dotant pressupostàriament i contractant durant el 2010-11) sobre la qualitat de l’obra 
pública destinada a habitatge públic gestionada per PROMUSA.  
 

 2n.- SOL·LICITAR a PROMUSA la contractació d’una una auditoria externa 
(dotant pressupostàriament i contractant durant el 2010-11) sobre la qualitat dels 
serveis externalitzats prestadors de subministraments i serveis d’enjardinament, 
neteja i similars.  
 

 3r.- DONAR suport a les accions d’arranjament d’urgència encetades en les 
darreres setmanes per PROMUSA, tot ampliant accions establint contactes amb totes 
les comunitats per tal de consensuar un calendari d’arranjaments d’urgència. 
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 4t.- REALITZAR una avaluació que permeti millorar, modificant s’ s’escau, els 
protocols d’atenció al client per part de PROMUSA i empreses prestadores de 
serveis..  
 

 5è.- CREAR un registre específic d’incidències i establir les diferents actuacions 
que comporten les resolucions de les actuacions.  
 

 6è.- TRAMETRE aquests acords al Consell d'Administració de PROMUSA, als 
mitjans de comunicació local, als adjudicataris d’habitatge públic (de compra i lloguer) 
i a la Federació d’Associació de Veïns. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Aquesta moció la defensarem conjuntament amb el company d’Iniciativa Jaume 
Massanés. Aquesta moció no és per valorar la tasca de Promusa durant tots aquests 
anys, jo crec que genèricament la tasca de Promusa és valorable molt positivament i 
segurament ens hauríem d’emplaçar si s’escau en un altre debat. Molt positivament 
tot i que ja saben vostès que nosaltres hem dit que Promusa hauria de fer habitatge 
públic i no s’hauria de dedicar a fer Sales de Concerts, o carrers, o temes de 
reenginyeria financera, però això és debat d’un altre costat. 
 
 Per què presentem aquesta moció?, doncs aquesta moció també beu d’una 
altra moció que es va presentar ja fa anys, que vostès van votar a favor -ara no l’han 
complert- i que va defensar el meu company Salvador Gausa, sobre la qualitat de 
l’obra pública, una d’aquelles mocions que queden guardades al calaix de les mocions 
incomplertes. Per què hem de parlar de pisos públics i possibles solucions en un Ple 
municipal?, això vol dir que s’està polititzant Promusa o s’està polititzant els 
habitatges?, home! que jo sàpiga els regidors d’aquesta sala no són jugadors de polo i 
diguem que la nostra feina és fer de polítics i per tant fer política, que per això estem i 
per això ens paguen i per això ens vam presentar. Nosaltres si presentem aquesta 
moció és perquè des de fa mesos hem tingut constatació d’algunes deficiències, i això 
no vol dir que tot estigui malament, ni molt menys!, no estem centrant la demanda 
aquí, sinó en possibles deficiències proposades per demandes veïnals a partir de les 
quals el que els hi diem és: mirem a veure què podem solucionar, ja sé que estan 
solucionant alguns aspectes però a vegades jo crec que des de l’oposició si bé potser 
al 100% no tenim raó, a vegades de tant en quant podem encertar-la i a vegades jo 
crec que és positiu fins i tot per la política reconèixer que hi ha marge de millora. 
 
 Aquesta moció té tres cossos, per entendre’ns, el primer és l’obra, l’altre els 
serveis externalitzats i l’altre el tracte, tres apartats o tres propostes de millora. L’obra, 
vostès ho saben perquè han rebut les demandes de diferents veïns, en aquest cas 
pisos de lloguer o de venda, sobretot de lloguer sobre persianes que cauen el primer 
dia i que s’han de solucionar, o alguns desperfectes amb portes o situacions similars 
que ja descriurà el company Massanés. Condensacions, termòstats en mal estat, 
silicones defectuoses, enllumenat deficient, etc., etc., i també han rebut i ho saben 
demandes de persones que per exemple tenen fred, com avui, que suposo que el 
tema de l’eficiència fa que no tinguem una calor molt gran en aquest Ple, és una obra, 
no és l’objectiu. Per tant hi ha empreses adjudicatàries de gestió que són les que 
coordinen la calefacció o la neteja o qualsevol altra situació que vostès saben que els 
veïns han trucat a aquestes empreses i no han funcionat en alguns casos i per tant 
caldria parlar-ne de quins són els serveis externalitzats que presten els serveis als 
habitatges de Promusa, i segurament canviar aquestes empreses com s’ha fet com a 
mínim en algun cas o realitzar algunes propostes d’optimització. I l’altre el tracte, part 
veïnal, o persones adjudicatàries de pisos de lloguer i de compres han tingut una 
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sensació d’abandonament, no sempre per abandonament del tracte de Promusa sinó 
d’aquestes empreses, però aquestes empreses com vostè sap representen a 
Promusa i Promusa és l’ajuntament i per tant representen a tots nosaltres. A grans 
trets nosaltres el que demanem és que agafem aquests tres conceptes, li donem un 
remenada i assumim des de la tranquil·litat absoluta que les coses poden millorar, i 
per això el que els hi demanem són dues auditories externes sobre la qualitat de 
l’obra, a un li sobta per exemple que s’accepti una obra on la part de davant de la 
porta d’entrada està enfonsat al terra, perquè se suposa que quan s’accepta una obra 
és perquè s’ha anat a mirar, o s’ha enfonsat després, també podria haver estat. Per 
tant el que demanem és una auditoria sobre la qualitat de l’obra pública en relació a 
aquella moció que els hi comentava que ja havíem aprovat, i l’altra una altra auditoria 
externa sobre les empreses prestadores d’aquests serveis externalitzats i el seu 
marge de millora que entenem que és ample. A partir d’aquí aquesta és la moció, 
sense més però tampoc sense menys, i aquest entenem que també és el lloc on s’ha 
de debatre aquestes situacions, paral·lelament del Consell d’Administració de 
Promusa. 
 

 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Per a 
nosaltres aquesta és una moció que tampoc ens és agradable de presentar però 
lamentablement avui no ens queda més remei que fer-ho com a últim recurs de molts 
propietaris i llogaters dels pisos de Promusa perquè siguin atesos en les seves 
peticions per solucionar les deficiències de construcció i d’instal·lació detectades en 
moltes promocions, majoritàriament a partir del 2008. Quan els afectats es van posar 
en contacte amb el nostre grup municipal els hi vaig preguntar si creien que ja havien 
esgotat totes les vies de reclamació, em van dir que sí, però que n’estaven cansats 
dels silencis, de les falses promeses i d’un tracte moltes vegades inadequat. També 
em van facilitar la còpia de la denuncia feta a la Generalitat el mes d’abril de l’any 
2009 per infraccions en habitatges de protecció oficial on detallaven 36 deficiències, 
perquè fins llavors no se’ls havia atès. Evidentment nosaltres els hi varem oferir el 
nostre suport i la nostra tasca però encara van voler esperar un temps prudencial per 
veure si alguna cosa canviava, ara transcorreguts 3 mesos tot continua igual i per això 
malauradament ens trobem avui aquí presentant aquesta moció. Vull destacar que les 
deficiències són reals i algunes molt importants, no es queixen per queixar-se, vostès 
les coneixen perfectament al detall i els periodistes quan varem fer la roda de premsa 
van poder-les veure in situ, els vam acompanyar al terrat, els vam acompanyar als 
aparcaments, els vam acompanyar als trasters i ho van poder constatar. En breus 
dies també facilitaré a tot l’equip de govern, a Promusa i a qui m’ho demani el vídeo 
que s’està fent en aquest moment on es recull com un petit preinventari de totes 
aquestes deficiències amb fotografies i descripcions, ara bé, a mi particularment com 
regidor, com persona que normalment sempre està interessada en els problemes de 
la ciutadania, el que més m’ha sorprès negativament i que és motiu d’haver 
d’empènyer aquesta moció aquí, és que arrel d’aquesta notícia altres promocions a 
part de Can Canyameres, com poden ser Benet Cortada, Mira-sol centre, Rambla del 
Torrent d’en Xandri, i dos més de Can Mates que ara no recordo exactament el nom, 
es posessin en contacte amb nosaltres aquesta passada setmana denunciant 
exactament els mateixos problemes o deficiències, estem parlant dels mateixos 
problemes a les mateixes promocions, no vull estendre’m amb la llista perquè tinc 
aquí tot un dossier, per exemple plaques solars que en un 80% no han funcionat mai; 
filtracions i humitats en soterranis, trasters i ascensors; acabats d’alumini en portes i 
tancaments de finestres; aigua calenta, ara bé, ara nova; aigües grises que a vegades 
es barregen i que d’altres vegades ja s’han solucionat però encara queden problemes 
que es barregen amb les aigües normals; control de la calefacció dels pisos; places 
d’aparcament amb mides que les fan impracticables, estic dient que per aparcar el 
cotxe haig de sortir del cotxe, empenye’l, i per treure’l haig d’estirar perquè si obro la 
porta no puc sortir; waters mal col·locats quan la persona té una anatomia una mica 
gran, no hi cap perquè toca a la paret; problemes de condensació en finestres per 
falta de tancament tèrmic, i en alguns casos aquesta humitat ja està malmetent alguns 
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mobles; entrada d’aire en caixes de persianes i endolls, i així podríem fer un llarg 
etcètera, i tot això amb l’agravant que en molts casos els propis veïns s’han hagut de 
fer càrrec del cost d’alguns arranjaments. Curiosament la màxima coincidència és 
amb el comentari que ja no saben què més fer, ni amb qui parlar perquè solucionin els 
problemes. Vostès tenen un greu problema, o millor dit, Sant Cugat té un greu 
problema, ara l’han convertit amb un problema generalitzat i ja no podem amagar més 
el cap sota l’ala. Solament vostès són responsables que una de les icones de la 
nostra ciutat estigui quedant en entredit, afortunadament encara estem a temps per 
solucionar-ho. Siguin intel·ligents i responsables i donin suport a aquesta moció 
iniciant amb la col·laboració dels veïns un inventari de deficiències i una planificació 
real de dates responsables i responsables de les seccions per solucionar-les, 
malauradament molt ens temem que tombaran aquesta moció fent servir la seva 
majoria absoluta, ara en la seva resposta ens diran que són petits defectes, que 
exagerem, ens diran que som uns manipuladors, uns oportunistes, o que és una 
moció electoralista, avui ja ho hem sentit alguna vegada. Nosaltres ja hi estem 
acostumats, forma part d’aquesta dictadura blanca que vostès practiquen 
habitualment però els problemes no desapareixeran, passi el que passi avui aquí els 
problemes no desapareixeran i quedarà palès que tot continuarà igual i que són 
incapaços de reconèixer les coses mal fetes encara que perjudiquin a molta gent. De 
fet els veïns són pessimistes i avui els anuncio que des d’avui s’han constituït en 
Plataforma per defensar els seus interessos. Jo els hi demano que aquest cop deixin 
la política a un costat, prioritzin a la gent i si han de reconèixer que alguna cosa no 
l’han fet prou bé, rectifiquin, que en definitiva no passa res. 
 

 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Realment aquesta 
moció sí que planteja de fons el model de debat sobre la presència política que s’ha 
de tenir dins les empreses de domini públic i de fet malgrat vostès comentaven que no 
ens queda més remei i que potser es queda aquesta icona que és Promusa en 
entredit, el fet de convertir en un debat polític al nostre entendre el que hauria de ser 
un assumpte de gestió és quan, evidentment, aquesta icona podria quedar en entredit. 
I fixin-se que els hi dic això des de l’absolut convenciment de la defensa del que és 
públic, perquè precisament externalitzant segons quin tipus de debat és quan es 
transmet aquella falsa impressió de que el que és públic és ineficaç i el que és privat 
és eficaç, perquè estem parlant aquí d’un tema d’eficiència. Jo sé que els problemes 
plantejats per vostès en determinades obres són temes absolutament reals, a mi 
també m’han arribat aquests problemes i com a Conseller de Promusa he hagut 
d’utilitzar els meus drets i els meus canals com a Conseller de Promusa i he fet arribar 
aquestes queixes dels veïns i la meva també inquietud davant d’aquestes situacions 
pel canal adequat, i el canal adequat és preguntar a la Gerència de Promusa així com 
també a la Vicepresidència de Promusa. Jo sóc testimoni, com a Conseller de 
Promusa, del gran interès i competència dels altres representants en el mateix 
Consell de Promusa, sóc testimoni d’això, no tan sols dels qui estem avui aquí 
presents sinó també del representant de les associacions de veïns que avui no es 
troben aquí. El debat intern d’aquesta sèrie de problemàtiques nosaltres creiem que 
és molt més eficaç que no el fet de presentar una moció reclamant la contractació 
d’una auditoria externa que es prendria el seu temps per auditar, després faria el 
consegüent informe, etc., etc., etc., i nosaltres creiem que el que volen els veïns és 
rapidesa i efectivitat i per això Promusa, com qualsevol altra empresa, ha de tenir els 
seus canals de correcció i d’eliminació dels defectes en gestió o en tracte als clients 
com és el que toca en aquest moment. 
 
 Nosaltres anunciem la nostra abstenció i en aquest cas és una abstenció 
perquè tècnicament s’ha de fer abstenció però el que nosaltres faríem és una inhibició 
d’aquesta moció. Creiem sincerament que el que reclama aquestes problemàtiques 
que són absolutament reals, nosaltres també hem parlat amb aquests veïns, el que 
reclama és el més ràpidament possible crear dins el Consell de Promusa els elements 
correctius que facin que això no es torni a repetir i, en tot cas, es corregeixin. Creiem 
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que el treure a debat públic temes interns de disfuncionament d’una empresa pública 
en quant aquesta empresa pública té uns ratis de problemes molt inferiors al de 
qualsevol altra empresa privada pot donar a fer entendre a bona part de la ciutadania 
allò que el Sr. Massanés amb molt bon criteri deia de posar en entredit aquesta icona 
que entre tots hem ajudat a construir i que creiem que fins ara té una ben guanyada 
fama de bon funcionament i de donar als nostres conciutadans allò que realment 
necessita que és un habitatge públic de qualitat, per tot això reiterem la nostra 
abstenció. 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): En 
primer lloc dir que no ens espanten les auditories, és una eina útil en determinades 
ocasions, és més, des de Promusa l’hem utilitzat en el moment en que jo em vaig fer 
càrrec de Promusa alguns grups van demanar auditories sobre les obres 
d’urbanització que havia executat Promusa i ho vam acceptar i es va encarregar 
l’auditoria, per tant no és un tema que ens neguem per sistema ni molt menys. 
Tampoc crec que ni sigui una moció electoralista o tot això que vostès han dit, potser 
si vostès ho diuen és perquè realment són vostès els qui ho pensen, no ho he dit jo, 
però el que sí els hi diré és que no estic d’acord, i per què no hi estic d’acord?, doncs 
ara ho argumentaré si em deixen. En primer lloc no hi estic d’acord per una qüestió de 
forma, perquè som l’única ciutat de l’àrea metropolitana i del Vallès que tenim un 
Consell d’Administració de la Societat d’Habitatge on vostès hi són representats, per 
tant la meva pregunta és traslladar-los: què fan vostès al Consell d’Administració?, hi 
treballen, perquè els seus representants treballen i els respecto moltíssim però si 
vostès acaben plantejant això aquí és que alguna cosa no va bé, per tant pensi-ho i 
reflexioni-ho. Una altra qüestió és que jo crec que potser en el si del Consell 
d’Administració ens haguéssim posat d’acord abans, jo crec que vostès volen treure 
punta i donar una magnitud que no és la que vostès plantegen. Jo també he visitat 
l’edifici, i estem parlant d’un edifici concretament, i la pregunta que li faré és quants 
edificis va visitar Sr. Massanés amb els periodistes, un edifici, Can Canyameres, si 
n’ha visitat més m’ho explica però quants edificis va visitar vostè?, un edifici. Aquest 
edifici té uns problemes d’origen, és cert, i els vam treballar; hem fet una auditoria 
específica amb els problemes d’origen que eren unes filtracions d’aigua, és un informe 
encarregat externament a uns especialistes geòlegs i ens van aportar una solució que 
és cara i que està entomant Promusa per evitar totes les filtracions d’aigua, encara 
falten ajustos, en aquest moment si vostè ho va anar a veure hi ha molta menys aigua 
de la que hi havia quan jo ho vaig anar a visitar Sr. Massanés, molta menys, però s’ha 
d’arreglar i s’ha d’arreglar de forma definitiva. També li diria que hi ha dos tipus 
d’edificis, els edificis de venda i els edificis de lloguer i amb tots dos Promusa té unes 
responsabilitats diferents, no tenim la mateixa responsabilitat en els edificis de venda 
que un cop s’ha venut el pis, per tant aquella comunitat es constitueix en Comunitat de 
Propietaris i ella assumeix unes obligacions de manteniment, les obligacions de 
manteniment les ha de fer la Comunitat de Propietaris, no les ha de seguir fent 
Promusa, ara és diferent en el cas de promocions de lloguer, on sí Promusa ha de 
seguir intervenint en el manteniment de l’edifici, per tant aquestes dues qüestions són 
diferents. També li diria que en els darrers tres anys Promusa ha lliurat 15 
promocions, concretament 678 habitatges i el promig que tenim, ja li dic perquè és 
públic i creiem amb la transparència, és de 10,09 incidències per habitatge; hi ha 
incidències, evidentment quan es lliura un habitatge hi ha incidències, hi ha repassos, 
s’han d’ajustar qüestions i generalment intentem respondre i intentem fer-ho bé, 
sempre es pot millorar, sempre, no li negaré, sempre es pot millorar però el registre 
d’incidències que vostè demana és un document que ja existeix, totes les incidències 
que ens han entrat i que s’han recollit estan registrades en uns documents que 
treballen els nostres tècnics i que estan a disposició de qualsevol membre del Consell 
d’Administració, és que no hi ha cap inconvenient. També li haig de dir que en les 
promocions privades, amb dades que tenim del sector, és que la mitjana se situa en 
20 incidències per habitatge, per tant tenim incidències però en tenim menys que en 
d’altres promocions del sector de l’habitatge, i també li dic que si Promusa fos una 
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promotora privada el conflicte hauria acabat al Jutjat i no estaríem parlant ni estaria 
als diaris de Sant Cugat, per tant també entengui’m que vostès, no només 
representen als veïns i ho fan molt bé, i jo crec que també tinc l’obligació de defensar 
els veïns però també quan els veïns tenen raó, perquè és clar, si resulta que hi ha uns 
veïns que estan reclamant una qüestió quan resulta que ells ja havien assumit la 
gestió de l’edifici quan ells ja s’havien de fer càrrec del manteniment d’aquest edifici i 
això no s’ha produït, és clar, el que no pot fer és la mare o pare Promusa anar a 
solucionar cada qüestió quan la responsabilitat en aquest cas ha passat. Com que 
d’aquestes qüestions n’hi ha i és un tema delicat, jo el que crec sincerament és que 
aquesta discussió s’hauria de fer en el si del Consell d’Administració que per això 
estem representats tots els grups polítics. També li dic que les auditories en el procés 
de construcció ja existeixen, ja els hi poso a la seva disposició els certificats de 
qualitat dels materials que s’empren, els tenen a la seva disposició, els hi poso a la 
seva disposició els certificats de qualitat de l’acabament de l’obra, això també hi és, i 
els hi poso a la seva disposició els certificats de qualitat de les instal·lacions, és a dir, 
quan una instal·lació es posa en servei, sigui la del llum, la del gas, la que sigui, ve 
una empresa homologada per la Generalitat, no és una empresa de l’Ajuntament ni de 
Promusa i diu si aquella instal·lació és OK o no és OK, també ho poso a la seva 
disposició perquè aquests certificats existeixen. Per tant, totes aquestes qüestions es 
fan, ara bé, no li vull negar que sí que hi ha qüestions que cal resoldre, i que cal 
resoldre amb eficàcia i amb celeritat, ara bé, entenc des de la Gerència de Promusa el 
que es fa correctament és que quan ve una demanda d’unes característiques 
determinades el que es fa és mirar de solucionar-la, conjuntament amb els veïns 
s’atén totes les trucades dels veïns, es va a visitar els habitatges dels veïns, Promusa 
no desapareix, o sigui els veïns adjudicataris tenen la garantia que sempre ens poden 
venir a trobar i a més a més l’obligació de la gerència és també consultar als serveis 
jurídics, perquè a vegades hi ha demandes que comporten aquestes qüestions a nivell 
de contractació. Per tant què els hi diria?, doncs que entenc el que vostès diuen; 
entenc que vostès aprofitin la moció per plantejar aquestes qüestions però reitero -i ho 
deia el mateix Sr. Villaseñor- que les coses no es fan tan malament, o al menys això 
és el que m’ha semblat sentir que el Sr. Villaseñor deia i que eren conscients que 
Promusa estava treballant. Potser no està treballant amb la celeritat que voldrien un 
veí o veïna però Promusa està treballant en totes i cadascuna de les promocions que 
li han plantejat algun problema. 
 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo 
voldria felicitar el discurs de la Sra. Conesa perquè ha desviat el debat de la moció i 
per tant la voldria felicitar. 
 
 Ara faré un acte de contricció dels partits polítics de l’oposició, per què creuen 
que els veïns ens venen a nosaltres que no sortim molt als mitjans, quan ens venen 
és perquè estan absolutament desesperats i ja han fet tots els camins, és així, quan 
ens venen ens diuen “no sabem què fer, a veure si ens podeu ajudar”, i això és el que 
estem fent, estem fent d’altaveu. Hi ha un debat sobre si s’ha de parlar d’aquests 
temes al Ple municipal o no, un debat obert que també ha plantejat el company 
d’Esquerra Republicana, vostès saben que tenim Promusa però que també tenim 
diferents organismes autònoms i per tant al final no en parlarem, en qualsevol cas li 
vull recordar també per defensar l’honor del representant del PSC allà i jo crec que 
dels altres, se n’ha parlat, des del nostre representant vostè sap que s’ha demanat el 
llistat d’incidències, aquest que vostè demana no el tenim, no se’ns ha passat, per tant 
aprofitem -ja fa crec que mesos- l’avinentesa i avui que vostè diu que el tenim i que 
ens el passaran doncs si el tenim la setmana que ve estaria bé, però estaria millor que 
l’haguéssim tingut fa un mes. Per tant nosaltres hem de fer els debats polítics allà on 
els hem de fer, al Consell d’Administració i també aquí, si parlem de teatre també 
parlarem aquí no només a l’Organisme de l’Auditori; si parlem de promoció econòmica 
també ho farem aquí i no només al Consell General de l’IGEPESI. Per tant jo crec que 
aquest és un tema que tots plegats hauríem de tenir mínimament clar sobre què i 
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quan i com hem de parlar, perquè sinó sí que ens perdem del tot. Vostè sap que les 
rodes de premsa realitzades per Iniciativa per Catalunya i el Partit Socialista van ser 
posteriors al contacte de premsa que van tenir a COM Ràdio tant el gerent de 
Promusa com els veïns, va ser posterior, nosaltres no hem sortit als mitjans de 
comunicació abans. És important que això quedi clar, és important que quedi clar 
perquè sinó ens estem perdent. Per tant del que vostè deia crec que se’ls hi ha passat 
tant a vostè com al Sr. Grangé un tema que és que el número 4t i 5è dels acords 
parlen d’arreglar de seguida, el 1r i el 2n parlen de fer una auditoria de cara a allò que 
podem millorar a mig termini, els altres dos parlen d’arreglar de seguida allò que és 
fàcil d’arreglar, que és la persiana per entendre’ns, i que s’està fent en bona part però 
el que sí que necessitem és que hi hagi un calendari, per tant jo crec que el debat 
polític s’ha de fer a on s’ha de fer i aquí també s’ha de fer. Vostè diu que no li 
espanten les auditories, n’ha parlat d’unes quantes d’auditories, i jo crec que no 
tindran cap problema, segurament votaran en contra d’aquesta moció però des del 
convenciment que tiraran endavant auditories o qualsevol altra situació que replantegi 
la situació, per tant li demano fora de la moció que ho tirin endavant encara que votin 
en contra. 
 
 Sobre el Consell d’Administració ja n’hem parlat, vostè sap que la Caserna de 
Mira-sol que és de lloguer, que també l’hem visitat tots plegats i hi ha una sèrie de 
situacions que en alguns casos són kafkianes i que s’estan prenent solucions en les 
darreres setmanes amb la presència del gerent, però el que els hi diem és una cosa 
molt simple, electoralista no perquè la política municipal d’habitatge no és d’eleccions, 
jo crec que és evident, les coses surten quan surten i els contactes s’han tingut ara. 
Per tant solucionin, tirin endavant això però sobretot admetin una cosa, que nosaltres 
no sempre l’equivoquem en portar propostes, no sempre, i vostès no sempre 
l’encerten al 100%, i per tant jo crec que si tothom assumís un percentatge d’aquesta 
possibilitat de pacte i de negociació jo crec que arribaríem molt més lluny. Votin en 
contra perquè suposo que és el que faran, però tirin endavant el que els hi estem dient 
perquè els veïns els hi ho agrairan i avui nosaltres el que fem és de corretja de 
transmissió. 
 

 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Començo 
al revés, en resposta a Esquerra Republicana jo no sé si estem parlant de la mateixa 
Promusa, vostès deriven cap a un debat del que és públic, del que és privat, m’han dit 
que són temes interns, i jo els hi diria que no són temes interns, són temes de 
ciutadans de Sant Cugat, i ara li posaré un exemple d’una promoció que està pagant 
cada any 3.500 € de manteniment d’unes plaques solars que no funcionen, que les 
primeres que es van cremar van haver de pagar ells quasi bé 2.000 € per poder-ho 
solucionar, per tant no són temes de ciutat, ens hem de bellugar i saber de què estem 
parlant, vostès parlen del que és públic i del que és privat i vostès fan defensa 
defensant els bancs i el mobiliari, això també és públic o és privat, per tant prestem 
atenció en aquest tema. Tots aquests temes s’han tractat en el Consell de Promusa, 
realment té raó la Sra. Conesa quan diu que hi ha incidències, que hi ha una relació 
d’incidències, jo pregunto: les tretze vegades, tretze, que s’han arreglat els aluminis de 
les finestres d’alguns habitatges de Can Canyameres compten com tretze o com 
una?, estic dient no que no es facin les coses, que moltes vegades es fan, sinó que es 
fan malament per les empreses contractades i ningú en fa el seguiment. 
 
 Quant a la resposta de la Sra. Conesa té raó però no es preocupi les visitaré 
totes, totes les que hi hagi, però he visitat la Caserna de Mira-sol, he visitat la de Can 
Canyameres i he visitat també la de Can Mates i a vegades no sabia si riure o plorar; 
la finestra de la cuina no es pot obrir degut a que toca amb la campana extractora, val; 
per pujar la persiana del menjador s’havia d’obrir abans la corredera ja que el manubri 
de la persiana no podia girar degut a que tocava amb la nansa de la corredera, o sigui  
que s’ha de fer un curs per obrir les finestres al Mira-sol Centre, i com aquesta en tinc 
una llista però no vull avorrir. Escolti, jo ni m’enfadaré ni vostè s’ha d’enfadar, jo estic 
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d’acord amb el que diu el Sr. Villaseñor, facin l’auditoria amb els veïns, però una per 
una, i facin-les públiques a les reunions de Promusa perquè jo també estic segur, 
perquè els veïns estan molt emprenyats i s’estan associant, que vostès que són 
intel·ligents ara no acceptaran perquè diuen que això pot ser electoralista. Escoltin, si 
això és electoralista proposo que no fem cap més Ple fins passades les eleccions, 
perquè tot té un tuf electoralista quan convé o no, i dit això estic convençut que vostès 
són intel·ligents, que vostès pensaran abans amb la gent i d’una forma o altra faran 
aquesta auditoria, però escoltin, no em diguin que ara és responsabilitat dels usuaris 
quan ja fa temps que estan espatllades les coses, això són defectes de construcció i 
n’hi ha uns quants. No vull entrar en més picabaralles, jo li demano que no ens 
enfadem, que parlin amb els veïns, convoquin als veïns, ara es constituiran en 
Plataforma, no de Can Canyameres sinó de totes les possibles, és que és un continu i 
tots coincideixen, per tant facin aquesta reunió amb els veïns, arreglin-t’ho i tots 
menjarem anissos i serem feliços. 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI SRA. CONESA (RESPOSTA): Crec 
que no hi haurà cap més Ple abans de les eleccions. Jo estic d’acord en que les coses 
s’han d’arreglar però no de la manera i com volen cadascun dels veïns, perquè no 
sempre en totes les situacions es té raó i per tant això ho ha d’analitzar però és que no 
ho analitzem ni vostè ni jo, ho analitza un tècnic, perquè jo sincerament puc anar i 
veure quan hi ha aigua, perquè evidentment jo les evidències les veig i no les nego, 
quan hi ha aigua, quan hi ha una gotera, quan hi ha un alumini que està tret, perquè 
aquest estiu -la primera setmana d’agost- es van fer treure els aluminis de la teulada, 
Promusa va retirar els aluminis de la teulada, és a dir, per tant jo ho veig però entenc 
que hi ha d’haver un tècnic que ho informi i acabaré amb els temes de les aixetes, hi 
ha una promoció que concretament es trenquen les aixetes, com pot ser que es 
trenquin les aixetes?, deu ser una partida dolenta d’aixetes!, canviem les aixetes, el 
mateix model que hi havia escrit en la llista de materials -vostès saben que quan es fa 
un edifici hi ha una llista de materials-, doncs tornem-hi amb les aixetes!, doncs al final 
resulta que la pressió de l’aigua era més elevada del que tocava, per tant algú, no 
sabem qui, havia tocat aquella pressió de l’aigua i les aixetes es petaven, doncs 
Promusa no toca la pressió de l’aigua dels edificis, m’entén el que li vull dir?, per tant 
no és tan senzill com arreglem-ho tot i després ja ho trobarem, no!, és que Promusa 
que és de tots i totes les ciutadanes de Sant Cugat, recordem-ho, quan gestiona ha de 
justificar amb què es gasta i amb què arregla, per tant ha de justificar bé per què 
reposa un material i quan alguna cosa és defecte de construcció, a més a més el meu 
compromís el tenen els veïns perquè jo he anat allà, i al davant de tots els veïns m’he 
compromès a que el que és defecte de construcció Promusa ho ha d’assumir, i això 
els veïns ho saben, ara bé, si hi ha hagut una manipulació o un mal manteniment, s’ha 
de discutir fins a quin punt Promusa ha d’assumir allò o no ho ha d’assumir, per tant 
vostès saben que jo no m’enfado, al revés, jo crec que vull admetre com a positiu el 
que vostès ens fan arribar, crec que la funció que fan -i vostès ho saben- des de 
l’oposició per a mi sempre és valorada i per tant això ho saben, i per tant nosaltres 
seguirem treballant en la línia de donar resposta i de donar resposta al més aviat 
possible als veïns i veïnes, però entengui’m que si obrim l’aixeta de que tothom pot 
demanar potser és que ens demanen que canviem la cuina de dalt a baix, i això no 
hauria de ser. 
 

 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Jo no he acabat 
d’entendre això dels bancs i el mobiliari públic, Sr. Massanés, sincerament, ja m’ho 
explicarà. De tota manera nosaltres continuem pensant que aquest no és el lloc per 
parlar d’aixetes i de campanes de determinats edificis, ho sento, és així, aquesta 
queixa dels veïns també ens va arribar a nosaltres fa ja setmanes i nosaltres 
immediatament li vam donar curs a això i vam parlar amb qui havíem de parlar, i vam 
intentar que dins de Promusa això se li donés solució el més ràpidament possible, i 
també hem parlat amb els veïns. Nosaltres el que discutim si aquest és l’àmbit per ser 
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més efectius i per tal que els veïns es vegin rescabalats dels seus problemes, si 
aquest i aquestes formes són realment la manera millor i més efectiva. Si el millor és 
demanar una auditoria externa per tal de millorar Promusa, és això?, és aquesta la 
feina d’uns partits que tenim representació dins del Consell de Promusa?, què fan o 
què hem de fer aleshores els representants de les forces polítiques i dels grups de 
veïns dins del Consell de Promusa si ja parlem de les aixetes al Ple?, a on ho parlem 
aleshores?, per tant aquesta és la nostra postura, que creiem que els grans debats 
polítics sobre Promusa i sobre la política d’habitatge sí que s’han de fer al Ple, si fem 
més lloguer o fem més compra, si fem habitatge de 8 pisos o en fem de 2, o fem 
torres o fem piscines, aquest és un debat polític, però realment parlar dels problemes 
que succeeixen en el dia a dia d’una empresa, això és feina de tots els representants 
al Consell de Promusa i som tots, per tant aquest és el nostre únic apunt teòric dins 
d’aquest debat, no és un altre. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Hi ha hagut dues intervencions per grup, per tant 
amb caràcter absolutament extraordinari donaré de nou la paraula però un minut com 
a màxim. 
 

 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Sr. 
Grangé, diu que fa unes quantes setmanes aquest tema ja es va portar, doncs no 
l’escolten perquè tot continua igual. Quant a la Sra. Conesa li diré que vostè en certa 
forma està començant a culpar als veïns de coses que passen, però li diré una cosa, 
he tingut una experiència a casa, si vostè diu que els veïns poden pujar la pressió de 
l’aigua, que la pressió de l’aigua és descontrolada, és un problema de construcció, 
perquè si en una casa no hi ha un regulador de pressió d’aigua es poden petar totes 
les calderes, per tant no culpi als veïns, l’únic que volen són solucions. 
 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Per 
finalitzar, vostès saben que estarem al darrera del que passi a partir d’ara igual que ho 
hem fet anteriorment amb totes les promocions, per tant suposo que no ens farem 
mal. L’altra cosa, per si algú no se n’havia assabentat encara, el conjunt de regidors 
que estem aquí formem el Consell General de Promusa, o sigui la Junta d’Accionistes, 
o sigui no és que estiguem parlant de què està passant a l’Ajuntament d’Estocolm, vull 
dir que és la nostra funció. I l’altra, esperem que el Sr. Grangé i el grup de 
Convergència i Unió doni suport al Consell d’Administració de Promusa quan 
demanem que es faci una auditoria externa dels àmbits que li hem comentat, per tant 
esperem el suport del company Grangé i del Govern. 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Jo el que dic és que 
les responsabilitats s’han avaluar i cadascú ha d’assumir les seves responsabilitats, jo 
no culpo a ningú, jo el que em baso és en uns informes tècnics, i per tant cadascú ha 
d’assumir la seva responsabilitat i aquest és el context amb el que ens hauríem de 
moure, perquè Promusa pertany a totes i tots els ciutadans de Sant Cugat, no només 
als adjudicataris. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:        8 (PSC, ICV-EUiA i PP) 

Vots en contra: 13 (CiU) 

Abstencions:       3 (ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 

 

TERRITORI 
 

 8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER 

L’AGILITZACIÓ DELS TRÀMITS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (EXPEDIENT: 

UL0035/2010). 
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 Atès que per part municipal s’ha constituït la Comissió Redactora de 
l’Ordenança Municipal per l’Agilització del Tràmit de Llicències Urbanístiques, 
constituïda en sessió del 16 de febrer de 2010, en ordre a adaptar en l’àmbit de 
l’actuació municipal la tramitació de llicències urbanístiques a la Directiva Comunitària 
2006/123/CE del Parlament Europeu, sobre lliure accés i el seu exercici, i Llei Estatal 
25/2009, de 22 de desembre, que la desenvolupa, havent-se produït en el sí d’aquella 
Comissió Redactora diverses sessions de treball, en dates 16 de març, 8 de juny, 22 
de juny i 19 de juliol de 2010, respectivament, tot això en exercici de les previsions de 
l’article 62 i concordants del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
aprovat per Decret Autonòmic 179/1995, de 13 de juny. 
 
 Considerant que la naturalesa jurídica del document d’ordenança municipal és 
la de regular els procediments d’atorgament de llicències urbanístiques, en 
conseqüència, d’acord amb l’article 48 de les Normes Urbanístiques del Pla General 
Metropolità de Barcelona, que fou aprovat definitivament per Llei de 14 de juliol de 
1976, que preveu que les llicències urbanístiques han de ser resoltes de conformitat a 
les previsions de règim local, la tramitació de les mateixes ha de ser la prevista en la 
Llei de Bases del Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril, i 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 base a l’anterior, el Ple Municipal adopta els següents: 
 

ACORDS 
 

 1r.- APROVAR inicialment l’Ordenança Municipal per l’Agilització dels Tràmits 
de Llicències Urbanístiques, en els termes, contingut i abast del Projecte redactat i 
elaborat per la Comissió Redactora de les Ordenances Municipals per l’Agilització del 
Tràmit de Llicències Urbanístiques, text que fou considerat en la seva sessió del dia 
19 de juliol de 2010, que s’incorpora a l’expedient, com annex inseparable. 
 

 2n.- DETERMINAR que el règim sancionador d’aplicació en el supòsit 
d’infracció als continguts de la present ordenança municipal, serà el previst en l’article 
141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i article 237 i concordants del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 
 

 3r.- APROVAR l’aplicació d’un tràmit de participació ciutadana amb les 
següents actuacions: 
 

3.1.- SOTMETRE l’expedient a informació pública general durant un termini de 45 dies 
naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci corresponent en el 
BOPB i DOGC, de conformitat amb el que disposa l’article 62 del ROAS, i article 178 
de la Llei de Règim Local, respectivament, dos diaris de premsa i tauler d’edictes 
municipal. 
 

3.2.- CONFERIR audiència per termini de 45 dies naturals, a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, per tal que pugui formular al·legacions, i en el seu cas, 
aprovar l’eventual adhesió dels seus continguts en ordre a possibilitar l’aplicació de 
l’Ordenança de promoció pública municipal en el territori de l’Entitat, considerant el 
règim de competències de la mateixa. 
 

3.3.- TRASLLADAR el present acord i còpia fefaent del Projecte de l’Ordenança, als 
operadors immobiliaris de Sant Cugat del Vallès, segons padró del Col·legi d’API, a la 
Delegació Comarcal del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, i Gremi de 
Constructors de Sant Cugat del Vallès, pel tal que dins el termini de 45 dies naturals 
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següents al de la notificació municipal, puguin formular al·legacions en els termes i 
abast que considerin pertinents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Intentarem ser breus 
però precisos en l’explicació d’aquesta proposta d’Ordenança municipal que 
bàsicament pretén simplificar els tràmits de llicències urbanístiques. Han de saber que 
aquesta modificació de l’ordenança parteix d’una directiva europea que és de l’any 
2006, que l’Estat espanyol ha transposat en l’any 2010 i per tant fins ara els municipis 
no hem sabut en quina mesura havíem d’aplicar aquesta directiva europea de 
liberalització de serveis. Quin és l’objectiu de la directiva europea?, simplificar els 
tràmits quant a llicències d’obres per permetre la liberalització de serveis professionals 
arreu de la Unió Europea, i per tant que qualsevol enginyer, arquitecte, professional, 
pugui operar aquí en temes d’obres igual que pot operar en el seu país. Això per fer-
ho cal per tant certa uniformitat amb els tràmits de les llicències i bàsicament aquests 
tràmits es basen en la no discriminació, la necessitat de la protecció de l’entorn urbà i 
la proporcionalitat. També un altre dels elements fonamentals és la declaració 
responsable, passem d’un règim de fiscalització prèvia per part de l’Administració 
abans d’atorgar la llicència d’obres a un canvi que és la declaració responsable i per 
tant el règim de comunicació prèvia; això vol dir que qui té la responsabilitat de 
qualsevol edificació que es vulgui construir a la ciutat de Sant Cugat és el 
professional, l’arquitecte, l’enginyer, el promotor que hauran de fer una declaració 
responsable i que hauran de presentar el projecte amb uns requisits ja establerts i si 
en el termini d’un mes l’administració no els hi ha requerit res en contra s’entendrà 
que tenen la llicència i per tant tenen autorització per construir. També s’incorpora la 
possibilitat de tramitació telemàtica i de fet seria ampliar el sistema que ja estem 
utilitzant en el cas d’assabentat d’obres en la gran majoria de les obres menors i en 
algunes obres majors. També els hi hem de dir que hem mirat de ser prudents en el 
cas de les obres majors, per tant en el cas d’obres majors quant a edificis catalogats, 
protegits, quant a una obra afecti a l’entorn urbà, una obra complexa, aquest règim no 
s’aplicarà i per tant es preveu aquesta excepcionalitat. També hem de dir que 
sotmetem aquest document a informació pública, per tant totes aquelles persones que 
ho vulguin puguin fer-hi al·legacions i esmenes, i també en farem una comunicació 
expressa a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, no tant perquè aquesta 
ordenança obligui a Valldoreix sinó perquè en tinguin coneixement exprés i perquè 
també ells puguin veure si en el seu moment podran adaptar part de les seves 
llicències al que s’està treballant.  
 

 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Aquesta 
ordenança ve -com vostè bé ha dit- sobre la transposició de la directiva Bolkestein que 
bàsicament constava de dos parts i sortosament només n’aplicarem aquí una que és 
tota la referida a la simplificació de serveis administratius. Hi ha una altra part 
d’aquesta mateixa directiva que és sobre la lliure circulació de serveis en que es 
referia a que qualsevol empresa de serveis podria anar i actuar a qualsevol lloc de la 
Unió Europea però aplicant la normativa del país d’origen de l’empresa prestadora de 
serveis, imaginin-se vostès si Turquia entrés a la Unió Europea que alguna empresa 
pogués actuar amb els estandars legals vigents a Turquia i no pas a França o 
Holanda, per tant per sort ens quedem amb el millor d’aquesta directiva Bolkestein 
que sí que ens proposa una simplificació de l’administració i sobretot ens porta al 
model anglosaxó de relació de la ciutadania amb l’administració, i això què vol dir?, 
doncs que d’entrada tothom és innocent però si es demostra la culpabilitat doncs això 
té un alt preu, aquest és el sistema de llibertats anglosaxó però “qui la fa, la paga”, 
d’alguna manera; aleshores el benefici cap a l’agilització dels tràmits cap el ciutadà i 
les empreses és molt clar però nosaltres el que sí la intervenció que volíem fer i tal 
com ho vam expressar a la Comissió Informativa, va ser que lògicament això també 
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s’adeqüés a les taxes, tant a les taxes per prestacions de serveis com després al 
règim de sancions que pugui haver-hi. Nosaltres entenem que aquestes sí que pot ser 
un dels motius d’ingrés més estables que pot tenir l’Ajuntament, que pot tenir aquest 
Ajuntament i qualsevol altre ajuntament que redunda en un estalvi també de 
despeses, tant pels ciutadans com també per les empreses, i per tant això també té el 
seu preu perquè a la llarga també és amortitzable, però en canvi el fet que això 
exigeixi un canvi substancial en l’organització interna de la pròpia administració i 
sobretot una acció inspectora, tardana, després de l’acte administratiu que 
simplement el ciutadà comunica exigeix a l’administració també un canvi cultural, a 
partir d’ara hi haurà segurament molts funcionaris que enlloc de mirar-se expedients 
hauran de trepitjar carrer per tal de veure si allò realment respon al que el ciutadà ha 
comunicat i  per tant caldrà o bé certificar o bé iniciar expedient sancionador, per tant 
benvingut aquest nou règim de llibertat i d’eficàcia de cara a l’administració però sí 
que demanem certa reflexió sobre el tema de preus i sancions que comportarà 
aquesta normativa. 
 

 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: La primera 
cosa que volem dir és que aquest punt té molta més transcendència sobre la vida 
quotidiana de les persones de la que ens imaginem tots plegats. 
 
 Aquesta ordenança -ja ho han dit tots- és conseqüència de la nostra vinculació 
a Europa, i el que hi ha al darrera d’aquest text és un canvi de les relacions entre els 
ciutadans i l’administració pública -tal com tenim entès fins ara- de gran profunditat. Hi 
ha una nova manera d’entendre el servei públic, ho ha dit el Sr. Grangé, una manera 
que podem qualificar més de la tradició dels països del nord d’Europa que no pas del 
Sud, de la nostra.  
 
 Breument explicar la nostra manera de veure les coses: 
 
 El que fem amb aquesta ordenança és que el ciutadà és més responsable dels 
seus actes. Què vol dir això? Que no necessita de la tutela de l’administració per 
actuar. Si l’obra es fa correctament el seu benefici és major rapidesa en la gestió i 
menys pèrdua de temps en tràmits burocràtics. Ara bé, si la seva actuació no respecta 
la llei ha de carregar -com ha dit el Sr. Grangé-  amb les conseqüències, en forma 
d’un règim sancionador dur i, com ha dit també ell de forma coincident, “qui la fa, la 
paga!” 
 
 A ningú se li escapa que en un país com el nostre on la dita: “feta la llei, feta la 
trampa!”, està en boca de molts, o el fet que la picaresca ha estat més que no pas un 
gènere literari, una forma d’actuar, aquest tema suposa un canvi realment de cultura. 
 
 L’administració a partir de la directiva de serveis europea també està obligada a 
canviar, i molt. Segurament és un camí que no té marxa enrere vers la modernitat i la 
qualitat. El principal objectiu de l’administració pública és el control, el seguiment i 
l’avaluació, i en canvi perd pes el rol d’organisme que autoritza de forma prèvia 
l’actuació dels ciutadans. 
 
 Des del nostre grup volem remarcar i fer un reconeixement pel treball dels 
tècnics municipals de l’àrea de Territori i dels serveis jurídics en adaptar a nivell local 
la normativa europea, segur que no ha estat fàcil i segur que hi hagut moltes 
incerteses perquè aquest és un tema molt difícil. Valorem el fet d’haver estat dels 
primers en afrontar des del nivell local en desenvolupar els treballs. Per a nosaltres és 
signe de la voluntat d’adaptació als temps i als canvis i amb les ganes de servir millor 
als ciutadans. Pensem també que és important que hi hagi un intent d’unificar 
l’actuació amb l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, perquè pensem que 
és un tema que s’adreça i molt al ciutadà. 
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 En aquest tema de canvi d’òptica i perspectiva de les lleis, com és una 
ordenança, des del nostre grup pensem que l’opinió de les associacions 
municipalistes de Catalunya, de l’ administració local regional com és la Diputació de 
Barcelona o l’opinió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que recordem-ho, acabem 
de reaprovar una llei recentment en el Parlament i que té per competències l’àmbit 
d’urbanisme, pensem que aquesta opinió hauria d’haver estat tinguda en compte. 
Pensem que aquest és un exemple clar de col·laboració i cooperació entre les 
institucions, entre Europa i el nostre Ajuntament hi ha molta distància i l’opinió de 
molts és bona. Pensem que com en molts d’altres temes, cada cop més, mobilitat 
residus, energia , telecomunicacions, cal actuar de forma coordinada per dos motius, 
per seguretat jurídica i per garantir la igualtat de tracte al ciutadà, aquest és 
segurament un d’aquests temes. 
 
 Per tant per aquesta raó, per disposar d’aquesta opinió, nosaltres per raó de 
prudència, no pas per raó d’oportunitats és que ens abstindrem a l’espera de també 
tenir aquesta opinió d’aquestes altres institucions. 
 

TORN DE VOTACIO 

 

Vots a favor:      18 (CiU, ICV-EUiA, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) * 

Vots en contra:   0 

Abstencions:       4 (PSC) 

 

(*) Es fa constar l’absència en el moment de la votació dels regidors Sr. Boix i 

Sra. Rodríguez. 
 

 9.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE CONCRECIÓ 

D’USOS DOCENTS CULTURALS A LA VIA INTERPOLAR-TORRENT D’EN 

GORNAL. (EXPEDIENT 82007/10). 

 

 1r.- APROVAR INICIALMENT, 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 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 d’usos docents 
culturals a la Via Interpolar-Torrent d’en Gornal, promogut per la fundació privada 
“Institució Cultural del CIC”, per tal de possibilitar l’ampliació del centre escolar 
existent mitjançant la constitució d’una tercera línia educativa, i la implantació 
d’infraestructura de serveis necessaris per a l’activitat docent cultural.  
 

 2n.- 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, i NOTIFICAR el present acord a tots els 
propietaris afectats per l’àmbit territorial del projecte d’iniciativa privada, segons el que 
preveu l’art. 102.3.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 

 3r.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent, que 
s'haurà d'evacuar en el termini reglamentari d'acord amb allò que preveu l'article 85 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, així com als Àmbits municipals de Medi 
Ambient i Polítiques Socials. 
 

 4t.- NOTIFICAR el present acord al promotor, als efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
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 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Avui portem per 
aprovar inicialment aquest Pla especial de concreció d’usos docents, concretament és 
una iniciativa privada que ens ve de part de l’escola Thau i que l’objectiu de la qual és 
poder regular i establir els usos educatius per l’ampliació del centre escolar existent 
mitjançant una constitució d’una tercera línia educativa i també la implantació 
d’infraestructures pels serveis necessaris per aquesta activitat docent i cultural. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 22 

membres electius presents, en trobar-se absents en el moment de la votació els 

regidors Sra. Rodríguez i Sr. Grangé). 

 

 10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PLA ESPECIAL DEL VIADUCTE I 

VIALITAT DE CONNEXIÓ ENTRE COLL FAVÀ I ALCALDE BARNILS. (EXPEDIENT 

82008/10). 

 

 1r.- APROVAR INICIALMENT, 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 i l’art. 93.7) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu 
Reglament, el projecte de Pla Especial del Viaducte i Vialitat de Connexió entre Coll 
Favà i Alcalde Barnils, promogut pel Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès, 
que es projecta des de la rotonda que conforma Francesc Macià amb la Ronda Nord, 
fins l’Avinguda Alcalde Barnils, que comporta així mateix altra rotonda en la 
confluència d’aquesta amb el carrer Víctor Hugo, constituint ambdues rotondes els 
accessos Nord i Sud, respectivament, del viaducte previst per sobre les línies 
ferroviàries d’Adif, constituït per un pont que ha de salvar el desnivell de les 
infraestructures ferroviàries i de vialitat.   

 

 2n.- SOTMETRE l'expedient a informació pública per termini de 45 dies 
naturals, 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, als efectes dels que 
determina l’article 43 i concordants de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, de avaluació 
ambiental de plans i programes, i article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
respectivament. 
 

 3r.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent, que 
s'haurà d'evacuar en el termini reglamentari d'acord amb allò que preveu l'article 85 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, així com als Àmbits municipals de Medi 
Ambient i Polítiques Socials i Mobilitat, respectivament. 
 

 4t.- DETERMINAR la necessitat dels corresponents projectes d’urbanització i 
obra ordinària constructiva en allò relatiu a la vialitat i viaducte que són objecte del 
present Pla Especial, en els quals haurà de concretar-se l’exacte cost d’execució de 
l’obra urbanitzadora i de la construcció del pont necessari, en els termes dels acords 
del Ple municipal de data 23 de juny de 2010, que concretà que totes les despeses de 
redacció dels projectes, execució i control seran atribuïdes en els termes legalment 
procedents. 

 

 5è.- NOTIFICAR els presents acords al promotor, als efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Aquest és un Pla 
especial de promoció pública i concretament el que pretén és determinar un vial de 
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connexió entre el barri de Coll Favà i l’Esport Parc Internacional de Catalunya. Com 
saben ja el Pla General Metropolità preveia aquest punt d’unió al nord de la ciutat i 
amb la transcendència de l’Esport Parc Internacional de Catalunya entenem que 
encara hi ha més motiu per poder fer les passes precises perquè aquesta 
infraestructura pugui ser una realitat. Determinem, això sí, la necessitat d’obtenir per 
part de la Generalitat dels projectes d’urbanització i obra ordinària constructiva i per 
tant iniciaríem aquest planejament per tal de tenir en un futur aquesta vialitat. 
 

 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Hi ha temes 
sorprenents perquè es gestionen amb rapidesa i n’hi ha d’altres en canvi que són 
desesperants per la seva lentitud. Aquest nosaltres diem que sortosament és dels  
primers.  
 
 Pocs imaginàvem que quan fa poc menys d’un any, encaro no, molt menys d’un 
any, aprovàvem l’aprovació del Parc de l’Esport de Catalunya i dèiem per unanimitat 
“la importància d’assegurar les infraestructures de mobilitat ...”, pocs imaginàvem que 
tan aviat tindríem damunt de la taula una proposta de pont que ascendeix a més de 2 
milions d’euros, i diem que més de 2 milions d’euros en temps de crisi i restriccions a 
totes les administracions són molts diners. Crec que és un nou i un bon exemple de la 
confiança i el suport del Govern de la Generalitat per la nostra ciutat. 
 
 Aquest pont és important, ha d’estar llest quan el Parc de l’Esport sigui una 
realitat. Ho és per garantir la qualitat de vida i evitar problemes i incomoditats als 
veïns, i és la bona forma d’actuar i gestionar que posa en evidència altres exemples 
del municipi, el més clar el de la construcció del vial de tancament de la ciutat, 
altrament dit Ronda Sud i la construcció d’ESADE. 
 
 Nosaltres votarem a favor d’aquest Pla Especial, però volem aprofitar per 
indicar tres temes que segons la nostra opinió s’haurien de tenir en compte en la fase 
més de detall en la que entrarem: 
 
 Primer aprofitar, tal i com vam vaig dir en la Comissió Informativa, la 
construcció del pont per solucionar l’accés a l’estació de la RENFE a Coll Favà que és 
a totes llums, en l’actualitat, un traçat defectuós. 
 
 Segon, amb el pont de la rotonda de Coll Favà, la coneguda com la del Pirulí, 
tindrà en poc espai sis sortides o entrades segons es vulgui veure. A més cal tenir en 
compte que l’accés per Francesc Macià és, de fet, un dels principals accessos en 
l’actualitat al centre de la ciutat. Demanem un estudi acurat de la mobilitat i de les 
solucions per una via que en l’actualitat suporta ja molt de trànsit. 
 
 Tercer, el pre-projecte de pont que hem pogut veure té un desnivell del 8%, això 
vol dir més que l’scalextric que uneix la Rambla del Celler i Coll Favà. Demanem 
també que hi hagi una preocupació per l’impacte en el paisatge urbà i es prioritzin els 
criteris estètics en el moment de decidir les solucions definitives. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

membres electius presents, en trobar-se absent en el moment de la votació el 

regidor Sr. Grangé). 

 

 11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE PLA ESPECIAL 

D’USOS DE TERRENY E.3.2, DOCENT CULTURAL PÚBLIC AL SECTOR DE 

VOLPELLERES-OEST. (EXPEDIENT 82009/10) 
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 1r.- APROVAR INICIALMENT, 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, 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 d’usos docents 
culturals públics a la parcel·la E.3.2, al sector Volpelleres-Oest, de promoció pública 
municipal, per tal de possibilitar la implementació d’un centre escolar d’Institut 
d’Ensenyament Secundari, IES, i un centre de Formació Professional, FP, per part de 
l’administració educativa de la Generalitat de Catalunya.  

 

 2n.- 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. 
 

 3r.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent, que 
s'haurà d'evacuar en el termini reglamentari d'acord amb allò que preveu l'article 85 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, així com als Àmbits municipals de Medi 
Ambient i Polítiques Socials. 
 

 4t.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament 
sempre que superats els terminis assenyalats en els punts segon i tercer anteriors, no 
s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació davant el projecte de Pla Especial 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. 
 

 5è.- NOTIFICAR els presents acords al promotor, als efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Concretament portem 
una modificació puntual d’un Pla Especial d’usos docents i culturals d’una parcel·la 
pública que ha d’acollir el trasllat de l’Institut Leonardo da Vinci amb un nou projecte 
que permetrà l’ampliació de les línies d’ensenyament. Necessitem o requerim aquesta 
modificació atès que sembla que el projecte que està treballant la Generalitat de 
Catalunya arquitectònicament ha d’encaixar bé amb els gàlibs que es preveien en el 
planejament, no s’incrementa el sostre però s’ajusten bé els gàlibs. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

membres electius presents, en trobar-se absent en el moment de la votació el 

regidor Sr. Grangé). 

 

 12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’EFECTES NO UTILITZABLES CARRER 

CARRETERA DE VALLVIDRERA, NÚM. 114-116. (EXPEDIENT UP00/10/12). 

 

 1r.- CONSTATAR que el projecte de Modificació Puntual del vigent Pla General 
Metropolità en l’àmbit de la Floresta de Sant Cugat del Vallès, que fou aprovat 
definitivament el 10 de febrer de 2009, i publicat el 20 de febrer del mateix any, 
contempla, entre altres, la formació dels següents efectes no utilitzables, que no 
requereixen la tramitació d’un expedient d’alteració jurídica de béns, d’acord amb el 
que determina l’art. 21 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, tenint en compte que les dues porcions que es 
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diran estan classificades com a sòl urbà, i zonificades, respectivament, com habitatge 
unifamiliar aïllat, clau 20a/10, pel planejament vigent que afecta entre d’altres a les 
dues porcions d’efectes no utilitzables situades confrontant amb els números 114 i 
116 del carrer Carretera de Vallvidrera del barri de la Floresta, la descripció dels quals 
és: 
 
1.1. Efecte no utilitzable. Porció de terreny de forma sensiblement rectangular de 

19,5 m² de superfície, corresponent a una façana d’1,52 metres al carrer 
Carretera de Vallvidrera, situat entre els números 114 i 116, que constitueix el 
límit Nord, limita al Sud en una longitud d’1,50 m, amb altra porció de terreny 
d’efecte no utilitzable de propietat municipal amb façana a l’Avinguda Piscina, 
limita a l’Est amb finca 51497 del Registre de la Propietat, propietat de la Sra. 
Maria Elena de Puig Bosch i al límit Oest amb finca 51495, propietat del Sr. 
David Circuns Sánchez i Raquel Gómez Castejón. Valoració: 8.062,86 €. 
Zonificació urbanística: urbana, habitatge unifamiliar aïllat. 

 
1.2. Efecte no utilitzable. Porció de terreny de forma sensiblement rectangular de 

19,5 m² de superfície, corresponent a una façana d’1,50 m a l’Avinguda Piscina, 
que constitueix el límit Sud, limita al Nord en una longitud d’1,50 m, amb altra 
porció de terreny d’efecte no utilitzable de propietat municipal amb façana al 
carrer Carretera de Vallvidrera, limita a l’Est amb finca 51497 del Registre de la 
Propietat, propietat de la Sra. Maria Elena de Puig Bosch i al límit Oest amb finca 
51495, propietat del Sr. David Circuns Sánchez i Raquel Gómez Castejón. 
Valoració: 8.062,86 €. Zonificació urbanística: urbana, habitatge unifamiliar aïllat. 

 

 2n.- PROCEDIR a incorporar a l’epígraf corresponent de Béns Immobles de 
l’Inventari Municipal, d’acord amb allò que determina l’article 100 i concordants de 
l’esmentat Reglament de Patrimoni, amb el caràcter de bé patrimonial no utilitzable, 
les porcions de terreny a que fa referència el punt primer anterior, epígrafs 1.1) i 1.2), 
respectivament. 
 

 3r.- ADJUDICAR directament a favor dels Srs. David Circuns Sánchez i Raquel 
Gómez Castejón, en les seves qualitats de propietaris de la parcel·la confrontant que 
es troba al carrer Carretera de Vallvidrera, entre els números 114 i 116, d'acord amb 
el que preveu l'article 45 del citat Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, que es 
valora en 8.062,86 €, més IVA i/o impostos que en resultin d’aplicació, d’acord amb 
l’informe emès per part del Cap de la Secció de Valoracions, Inspecció i Patrimoni i 
sense perjudici de complimentar allò que determina l’art. 40 del Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, essent a càrrec dels adjudicataris totes les despeses 
derivades de l’elevació a document públic de l’esmentada adjudicació fins llur 
inscripció en el Registre de la Propietat. 
 

 4t.- ADJUDICAR directament a favor de la Sra. Maria Elena de Puig Bosch, en 
la seva qualitat de propietària de la parcel·la confrontant que es troba a l’Avinguda de 
la Piscina, d'acord amb el que preveu l'article 45 del citat Reglament del Patrimoni dels 
Ens Locals, que es valora en 8.062,86 €, més IVA i/o impostos que en resultin 
d’aplicació, d’acord amb l’informe emès per part del Cap de la Secció de Valoracions, 
Inspecció i Patrimoni i sense perjudici de complimentar allò que determina l’art. 40 del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, essent a càrrec dels adjudicataris totes les 
despeses derivades de l’elevació a document públic de l’esmentada adjudicació fins 
llur inscripció en el Registre de la Propietat. 
 

 5è.- AUTORITZAR a l'Alcalde-President i/o la Tinent d’Alcalde de l’Àmbit 
Municipal de Territori, indistintament, per tal de subscriure documents administratius 
en ordre a interessar la inscripció en el Registre de la Propietat de la finca que passa a 
Bé Patrimonial de Propis de 19,5 m² amb front al carrer Carretera de Vallvidrera i de 
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19,5 m² enfront a l’Avinguda Piscina, per subscriure la corresponent escriptura 
d'adjudicació prèvia a la corresponent reglamentària tramitació, i quants altres 
documents puguin esdevenir legalment necessaris. 
 

 6è.- DELEGAR a la Junta de Govern Local, l’adopció de quants acords 
complementaris puguin resultar necessaris, en ordre a la inscripció en el Registre de 
la Propietat de Sant Cugat del Vallès, dels esmentats efectes no utilitzables, així com 
adjudicació al titular dominical que hi confronta. 
 

 7è.- ELEVAR certificació del present acord al Registre de la Propietat de Sant 
Cugat del Vallès, al efectes del que determina l’art. 119 del Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 

 8è.- NOTIFICAR el present acord als interessats veïns confrontants, en la seva 
qualitat de propietaris de les finques confrontants, als efectes procedents, tot 
informant a l’adquirent que totes les despeses de tramitació i adjudicació 
respectivament seran íntegrament al seu càrrec, inclòs l’IVA corresponent, així com a 
la Secció de Patrimoni i Negociat de Cadastre municipal. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Aquest també és un 
tema molt puntual, concretament després de la modificació del Pla General 
Metropolità a l’àmbit de la Floresta es va generar un sobrant de vial i aquest sobrant 
de vial que no té cap interès públic, ja que és molt petit, doncs serà alienat als dos 
veïns de les parcel·les confrontants. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 

membres electius presents). 

 

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 

 13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 

PER A L’EXERCICI 2011. 

 

 PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL, 

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI  2011, I LES 

PLANTILLES DE PERSONAL. 
 

 1r.- APROVAR el Pressupost Municipal General per a l'exercici 2011, integrat 
pel Pressupost de l'Ajuntament, el del Patronat Municipal d'Educació (PME), el de 
l'Organisme Autònom de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC), el de 
l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural (OAMCC), el de l’Institut de Gestió 
Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI) i les 
previsions de despeses i ingressos de la societat municipal PROMUSA, i que es 
detallen més avall per capítols, llurs Bases d'Execució i l'estat de consolidació de tots 
ells en el Pressupost General que ascendeix a un total d’ingressos de 126.543.501,88 
€ i de despeses de 127.546.852,40 €, donant una previsió de resultat pressupostari 
consolidat de  -1.003.350,52 €. 

 
A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 
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INGRESSOS: 

 
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 62.888.239,70 € 
CAP. II  IMPOSTOS INDIRECTES 2.952.104,56 € 
CAP. III  TAXES I ALTRES INGRESSOS 9.590.710,02 € 
CAP. IV  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 20.384.705,25 € 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 740.262,13 € 
CAP. VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 559.684,84 € 
CAP. VII  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 373.255,91 € 
CAP. VIII VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 0,00 € 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 3.821.385,24 € 

 

TOTAL INGRESSOS     ...................................................... 101.310.347,65 € 

 

DESPESES: 

 
CAP. I REMUNERACIONS DE PERSONAL 29.353.311,73 € 
CAP.II COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 39.211.782,83 € 
CAP. III DESPESES FINANCERES 2.677.624,79 € 
CAP. IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 15.163.749,95 € 
CAP. VI INVERSIONS REALS 3.821.115,82 € 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.533.210,17 € 
CAP. VIII VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 0,00 € 
CAP. IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 9.549.552,36 € 

 

TOTAL DESPESES       ..................................................... 101.310.347,65 € 

 

B) PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ (PME) 

 

INGRESSOS: 

 
CAP. III  TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.903.367,05 € 
CAP. IV  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.670.723,71 € 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 2.500,00 € 
CAP. VII  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 50.000,00 € 

 

TOTAL INGRESSOS       .................................................... 6.626.590,76 € 
 

DESPESES: 

 
CAP. I REMUNERACIONS DE PERSONAL 4.233.373,06 € 
CAP. II  COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.809.001,40 € 
CAP. III  DESPESES FINANCERES 150,00 € 
CAP. IV  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 485.850,00 € 
CAP. VI INVERSIONS REALS 98.216,30 € 

 

TOTAL DESPESES       .................................................... 6.626.590,76 € 
 

C) PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ I 

INFORMACIÓ CIUTADANA (OAMCIC) 

 

INGRESSOS: 

 
CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS 102.351,89 € 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.048.214,16 € 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 200,00 € 
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CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 50.000,00 € 
CAP. VIII VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 0,00 € 

 

TOTAL INGRESSOS        .................................................... 1.200.766,05 € 

 

DESPESES: 

 
CAP. I REMUNERACIONS PERSONALS 794.870,41 € 
CAP. II COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 257.795,64 € 
CAP. III DESPESES FINANCERES 100,00 € 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  98.000,00 € 
CAP. VI INVERSIONS REALS 50.000,00 € 

 

TOTAL DESPESES     ......................................................... 1.200.766,05 € 
   

D) PRESSUPOST ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CENTRE CULTURAL  (OAMCC) 

 

INGRESSOS: 

 
CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS 868.656,02 € 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.160.843,59 € 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 4.600,00 € 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 90.000,00 € 
CAP. VIII VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 4.200,00 € 

 

TOTAL INGRESSOS      ..................................................... 3.128.299,61 € 

 

DESPESES: 

 
CAP. I REMUNERACIONS DE PERSONAL 1.357.948,21 € 
CAP. II COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.620.651,39 € 
CAP. III DESPESES FINANCERES 11.000,00 € 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 44.500,00 € 
CAP. VI INVERSIONS REALS 90.000,00 € 
CAP. VIII VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 4.200,00 € 

 

TOTAL DESPESES      ....................................................... 3.128.299,60 € 

 

E) PRESSUPOST DE L’INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (IGEPESI) 

 

INGRESSOS: 

 
CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS 224.896,00 € 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.360.830,25 € 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 500,00 € 

 

TOTAL INGRESSOS     ...................................................... 1.586.226,25 € 

 

DESPESES: 

 
CAP. I REMUNERACIONS DE PERSONAL 843.998,38 € 
CAP. II COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 654.227,87 € 
CAP. III DESPESES FINANCERES 3.000,00 € 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 80.000,00 € 
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CAP. VI INVERSIONS REALS 5.000,00 € 
 

TOTAL DESPESES       ....................................................... 1.586.226,25 € 

 

F)  ESTAT PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES DE PROMUSA 

 

INGRESSOS: 

 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 137.971,22 € 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 2.160.820,68 € 
CAP. VI INVERSIONS REALS 16.688.061,06 € 
 

TOTAL INGRESSOS      ....................................................... 18.986.852,96 € 

 

DESPESES: 

 
CAP. I REMUNERACIONS DE PERSONAL 1.181.473,90 € 
CAP. II COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 12.623.250,00 € 
CAP. III DESPESES FINANCERES 671.730,80 € 
CAP. VI INVERSIONS REALS 5.513.748,79 € 
 

TOTAL DESPESES       ........................................................ 19.990.203,49 € 
 

G) ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL   

 

INGRESSOS: 

 
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 62.888.239,70 € 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 2.952.104,56 € 
CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS 12.689.980,98 € 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 23.277.706,78 € 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 2.908.882,81 € 
CAP. VI ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 17.247.745,90 € 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 753.255,91 € 
CAP. VIII VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 4.200,00 € 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 3.821.385,24 € 
 

TOTAL INGRESSOS        ...................................................... 126.543.501,88 € 

 

DESPESES: 

 
CAP. I REMUNERACIONS DE PERSONAL 37.764.975,69 € 
CAP. II COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 56.176.709,13 € 
CAP. III DESPESES FINANCERES 3.363.605,59 € 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.386.518,55 € 
CAP. VI INVERSIONS REALS 9.578.080,91 € 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.723.210,17 € 
CAP. VIII VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 4.200,00 € 
CAP. IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 9.549.552,36 € 
 

TOTAL DESPESES      .......................................................... 127.546.852,40 € 

 
 2n.- APROVAR els annexos, amb les seves corresponents modificacions, de 
personal de les plantilles del personal funcionari, laboral i eventual de l'Ajuntament i 
els seus organismes autònoms (PME, OAMCIC, OAMCC, IGEPESI), resultant de les 
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actualitzacions pel que fa a les seves plantilles orgàniques, així com els aspectes 
retributius derivats dels acords plenaris o juntes de govern d’organismes autònoms.  
 

 3r.- AUTORITZAR la contractació d'operacions de tresoreria per a la 
Corporació municipal i per als quatre organismes autònoms municipals (PME, 
OAMCIC, OAMCC  i IGEPESI) amb diferents entitats financeres, per un termini no 
superior a un any als efectes de poder atendre necessitats transitòries de tresoreria, 
fins l'import límit legalment autoritzat, d'acord amb el que determina l'article 199.1) en 
relació a l'article 51 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. De les condicions particulars 
que es pactin per cada una de les susdites operacions de tresoreria a les quals 
s'autoritza a l'Alcalde-President o persona en qui ell delegui per poder signar-les, se'n 
donarà compte al Ple Municipal.  

 

 4t.- APROVAR i iniciar els tràmits pertinents per tal de poder concertar la 
sol·licitud de nou endeutament financer a llarg termini per import de 3.821.385,24 €  
previstos en el capítol 9è d’ingressos, facultant a l’Alcalde, o persona en qui delegui, 
per a la signatura de les pertinents documentacions.  

 

 5è.- SOTMETRE els presents Pressupostos a informació pública per un termini 
de 15 dies a fi d'eventuals reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'article 
169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, autoritzant la seva immediata execució 
provisional, tenir-los per definitivament aprovats si no es presenten reclamacions ni es 
formulen al·legacions i en aquest cas publicar-los i comunicar-ho a les 
Administracions Estatal i Autonòmica. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Portem 
amb aquest punt l’aprovació inicial del Pressupost que alimentarà tota la despesa i 
que també ja defineix tot el marc d’ingressos pel Pressupost 2011. A mi m’agradaria 
fer una introducció d’aquest Pressupost no tant per la concreció de totes les dades 
que d’acord amb tot el procés pressupostari que ja coneixen àmpliament a través de 
les Comissions Informatives, a través de les diferents converses que mantenim amb 
els Grups municipals, a través dels Consells de Districtes, doncs n’hem parlat 
abastament, sobretot fer una menció una mica genèrica i de concreció de final de cicle 
del mateix. Jo crec que estem en el final d’un mandat polític per encetar-ne un de nou. 
Aquest mateix pressupost 2011 serà un pressupost que ja no serà executat 
íntegrament per l’equip de govern actual, sinó que haurà de passar per unes eleccions 
i se’n farà càrrec un nou equip de govern. En definitiva, és un pressupost que 
compleix estrictament amb allò que hem perseguit en tot aquest cicle, és a dir, un 
pressupost rigorós, un pressupost net, un pressupost que compleix estrictament els 
criteris d’anualitat, un pressupost que garanteix la liquiditat de la Institució i aquesta no 
és una qüestió gens menor en la situació econòmica i en l’entorn i en la conjuntura 
que ens trobem actualment. No és només però uns criteris de gestió econòmica. 
Aquest pressupost que és una realitat pel 2011 i que posa de manifest la sostenibilitat 
econòmica d’aquest municipi i un futur fins i tot esperançador amb possibilitats de 
creixement i amb possibilitats per tant de que aquest plenari prengui decisions 
polítiques i hi hagin recursos econòmics per a que aquestes decisions polítiques es 
puguin portar a terme, com deia, no és només la concreció o el resultat d’una aplicació 
determinada de gestionar l’economia, sinó que és el resultat d’integrar gestió pública 
amb recursos econòmics. El resultat de fusionar el que és bé, una forma de fer política 
des de totes les àrees i des de tots els àmbits de l’Ajuntament amb el qual tothom, tot 
gestor d’aquesta casa, ha de portar dos barrets, ha de portar el barret de saber quins 
són els seus objectius polítics de les seves polítiques públiques, siguin de Cultura, 
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siguin de Serveis Socials, siguin d’Esports o siguin d’Economia, i la seva dotació 
econòmica. Gestionar, és gestionar persones, és gestionar per assolir objectius, però 
fonamentalment és gestionar recursos econòmics i això malauradament que sembla 
molt de sentit comú, en el si del dia a dia i en la manera de fer de les organitzacions 
públiques no acostuma a ser la pràctica habitual en el nostre entorn i així està la 
situació en general. Aquest, per tant, és un tema important. Direm: “home, què té a 
veure això amb els pressupostos o el dia a dia de Sant Cugat?”, home!, té a veure 
moltíssim, perquè la política només es pot fer des de la teva capacitat executiva, des 
de la capacitat que tu tens d’executar les polítiques públiques que vols portar a terme 
i, per tant, de la forma que tu gestiones els recursos de la ciutat. I a nivell macro, a 
nivell estatal, a nivell genèric, té molt a veure, perquè això forma part de la cultura 
política i forma part també de que nosaltres som responsables o corresponsables de 
que aquest Estat o el nostre país tingui un dèficit econòmic alarmant. Un dèficit 
econòmic que veuen vostès quin impacte té sobre la societat, un dèficit econòmic que 
ens comporta fins i tot la possibilitat de tenir una greu desestabilització social i el pitjor 
de tot, una situació on no pots tenir creixement econòmic, quan no tens creixement 
econòmic no tens expectatives de futur i a partir d’aquí tot es complica i molt. Per tant, 
tenir una Institució com la que tenim, que és capaç de pressupostar totes les seves 
necessitats i que és capaç de tenir liquiditat per fer front a totes les seves obligacions 
amb tercers i no només complir amb aquestes obligacions sinó pagar-les en un termini 
i amb una agilitat que és com les que ja marca els paràmetres de la legislació que 
s’haurà d’aplicar d’aquí a un o dos anys, doncs jo crec que aquest no és un orgull 
només de l’equip de govern i no ha de ser només un orgull de l’equip de govern el fet 
de que una nova metodologia d’aplicació pressupostària s’hagi portat a terme i hagi 
aportat fruits en el conjunt de la Institució, aquest no és només un èxit de l’equip de 
govern, al contrari, és un èxit fonamentalment de totes les persones que formem part 
d’aquest plenari i és un èxit -vaig més enllà- de totes les persones que treballen en 
aquesta casa, de les 500 persones que treballen en aquesta casa, funcionaris, molts 
d’ells funcionaris que en el seu dia a dia fan possible que la política també es pugui 
portar a terme, perquè sense la capacitat executiva dels funcionaris, de la funció 
pública, de la gent que treballa a les Institucions és impossible fer política i massa 
sovint els polítics ens oblidem de que aquesta és la nostra eina executiva per convertir 
les idees en realitat i si l’Ajuntament de Sant Cugat a dia d’avui està on està és gràcies 
a les persones, a totes les persones que treballen en aquesta Institució i jo crec que 
aquest és un valor que hem de posar de manifest, no només des de l’equip de govern, 
sinó tots els membres d’aquest plenari. En definitiva, per tant, de les nostres 
actuacions se’n desprèn també el que li passa al conjunt de l’economia, perquè de tot 
el que fem tots els municipis i totes les institucions locals i supramunicipals doncs 
desemboquen en un resultat global estatal, i sinó mireu ara per exemple els Decrets, 
que ja vaig una mica a la concreció del Pressupost de 2011, un pressupost que està 
molt supeditat a l’aplicació d’una sèrie de decrets i concretament dos de gran impacte 
sobre el nostre pressupost: un és el tema de l’accés al deute, un decret que com que 
l’Estat espanyol té un dèficit molt alarmant sotmet a la mateixa pressió a la que ell està 
sotmès a tot el món local, ja no entrarem en si ho fa amb arguments i amb motivació 
raonada o no, però és igual, transmet aquesta pressió al món local i li diu: “ja no pots 
anar al banc a demanar préstec”. No anar al banc a demanar préstec significa no 
poder esgotar la teva capacitat inversora. Les inversions es fan amb deute. Un quan fa 
unes inversions un any les fa anant al banc a demanar recursos si té capacitat, 
evidentment, per retornar-los. Doncs aquest decret fa que només podem esgotar una 
part de la nostra capacitat d’inversió. Nosaltres tenim una capacitat fins el dia d’avui, la 
teníem de 8 milions d’euros/any per retornar recursos econòmics a amortització de 
capital als bancs i això volia dir que podíem fer 8 milions d’euros per aquesta via de 
nova inversió cada any. Concretament aquest any que incrementem en 2 la dotació de 
devolució de deute a les entitats bancàries vol dir que ens posicionàvem en una 
situació que tornem 10 milions als bancs del nostre deute i això vol dir que podríem fer 
10 milions més d’inversions aquest mateix any però que podrem fer perquè aquest 
decret només ens possibilita, en el cas de Sant Cugat, anar fins els 3,8 milions d’euros 
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per aquesta línia. Per què? Perquè el decret deia inicialment, perquè ja saben que és 
un decret que ha tingut vàries modificacions, inicialment ens deia: no podrà anar ningú 
a l’endeutament. Això suposava una aturada molt important de tot el món local, 
evidentment va suposar una reacció per part de tots els municipis envers l’Estat 
espanyol, posant de manifest que què passava a més amb totes aquelles obres que ja 
havien arrancat o aquelles obres per les quals algú altre t’estava donant diners per fer-
les, per exemple, la Comissió Europea. Com és possible que un país fes una aturada 
tan brusca, fins i tot, d’aquella obra que t’estan donant inversió, que t’estan donant 
recursos per fer-la o que ja tenies arrancada i el que suposa de gravetat per un país 
aturar les obres que fins i tot té en curs. A partir d’aquí es va obrir una finestra que va 
dir: Escolti’m, podran anar a demanar deutes aquells ajuntaments que es trobin en 
aquesta situació que tinguin projectes que ja estiguin arrancats i que siguin plurianuals 
i/o que tinguin cofinançament, és que hi hagin altres institucions que estan donant 
diners per finançar aquesta obra. Però sempre i quan estiguin per sota del ratio del 
75% d’endeutament, és a dir, el ratio del teu volum de deute sobre el total de 
pressupost que tu disposes. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès està dins d’aquest 
ratio, està per sota, té un ratio d’endeutament del 67% i per tant, pot fer front a aquest 
tipus d’inversions que com dic sumen aquests 3,8 milions d’euros i que 
fonamentalment són, per exemple, el soterrament de les línies d’alta tensió que 
passen per Valldoreix i Mira-sol. Saben que això està conveniat amb l’EMD?, que hi 
ha un cofinançament amb ENDESA?, que hi ha també una participació de la 
Generalitat de Catalunya i a nosaltres ens toquen 1,3 milions d’euros que podem 
finançar per aquesta línia?. O tot el que és la llei de barris de les Planes, o el que seria 
la urbanització del carrer Alps de Mira-sol. Bé, diferents actuacions que compleixen 
amb aquests criteris i que per tant, podem utilitzar aquestes fonts de finançament, 
més algunes subvencions addicionals de les quals també podem comptar per 
l’exercici que ve i alguna venda patrimonial que realitzem a PROMUSA i que és 
d’import menor. Tot plegat 5,3 milions d’euros en inversions més aquelles inversions 
que evidentment es fan en habitatge públic, que saben que és un dels objectius 
estratègics que també segueix estant com a prioritari en el nostre marc de mandat i 
que en aquest any ascendeix a una previsió de 18 milions d’euros per la part 
d’execució de l’empresa municipal PROMUSA. Aquest és el tema d’inversions, el 
tema d’ordinari l’objectiu ha estat clar: contenir la despesa, a dia d’avui jo crec que la 
lectura més positiva que podem extreure del pressupost 2011 és que és un 
pressupost que ja s’ha adaptat a la davallada dels ingressos. Aquesta, jo crec, és la 
gran prova de foc que hem superat aquests últims anys, pressupostar molt a la baixa 
tots els ingressos, ser terriblement prudents. Per un cantó som molt innovadors, volem 
fer les coses millors, estrenyem molt en el tema de la gestió, però per l’altre cantó s’ha 
de ser molt rigorós amb la gestió econòmica, s’ha de ser molt conservador, és a dir, 
innovació en els processos i conservadors en la matèria econòmica que és molt bon 
equilibri i així ho hem estat reiteradament els últims anys. I per tant, tot el que eren els 
ingressos que ens provenien de la construcció els anàvem retallant periòdicament i si 
estàvem ingressant 12 milions per impostos de construcció i obres doncs n’hem 
arribat a pressupostar els 2,8 que tenim pressupostats el 2010 i que tornem a 
pressupostar el 2011. O tot el que són les taxes relacionades el mateix. I el mateix 
varem fer amb les plusvàlues. Les plusvàlues també es van pressupostar molt a la 
baixa i aquest és l’únic element que ens ha causat una sorpresa en el 2010, veient 
que les plusvàlues no han patit la caiguda tan exagerada que nosaltres 
pressupostàvem. Per tant, aquest 2011 sí que hem pres una decisió de pressupostar-
les d’acord amb la realitat que tenim a dia d’avui, del 2010. Aquesta a lo millor no pot 
ser una decisió exempta del tot de risc. Haurem de veure com evolucionen els 
ingressos el 2011 i en qualsevol cas, com que sempre ens mirem tots els números 
des d’una perspectiva de cicle i no només de l’anualitat en curs, sortint d’un exercici 
2010 que molt possiblement donarà superàvit i aquest superàvit, en qualsevol cas, 
una bona part del mateix quedarà directament provisionat per cobrir, o per veure, per 
ser prudents i per veure com evoluciona l’ingrés de 2011. 
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 En línies generals, per tant, tothom, tots els àmbits, totes les polítiques 
públiques increment a zero, sempre i quan es puguin garantir els dos eixos 
fonamentals que segueixen alimentant tot el pressupost. Facilitar el creiexement 
econòmic, facilitar la reactivació econòmica, fer un territori que posi les coses fàcils 
per a l’activitat econòmica, perquè entenem que és a partir de la reactivació 
econòmica que superarem la situació actual i la funció social, estar amatents dels 
problemes d’aquells que pateixin més la crisi i d’aquells que poden rebre l’impacte 
més fort. Això ha seguit alimentant la despesa però per exemple els últims anys hem 
disposat d’uns fons especials de 700.000 euros cada any per Serveis Socials, aquest 
any hem cregut convenient consolidar aquests imports però no dotar d’una xifra 
addicional extraordinària més. Per això, té un creixement a zero, perquè aquella 
quantitat que se li donava com extraordinària no se li treu però tampoc es torna a 
dotar el mateix import per seguir en la mateixa línia ascendent. Senzillament perquè 
aquesta és una bona notícia, l’àmbit considera que té una adequació suficient per 
atendre la situació en la qual ens trobem. Per tant, no tenim per què fer més despesa 
quan realment aquesta no és necessària. Tots aquells increments que es puguin 
veure en el Pressupost responen per tant, només a aquells serveis que s’ha cregut 
indispensables de ser pressupostats addicionalment, com per exemple, si hem fet una 
Biblioteca a Mira-sol i s’ha d’obrir aquest proper exercici doncs s’ha de dotar la 
despesa corrent que alimentarà aquesta Biblioteca de Mira-sol, o si es farà una Escola 
Bressol a les Planes doncs s’ha de dotar la despesa corrent que ha d’alimentar i que 
ha de fer possible el funcionament d’aquesta Escola Bressol a les Planes. Aquests 
són els increments que trobaran, més un d’excepcional -que amb això ja acabo- que 
està dins l’àmbit d’Economia que es veurà que hi ha 2 milions addicionals que són 
aquesta capacitat inversora que els explicava. És a dir, fins ara l’Ajuntament de Sant 
Cugat cada any tornava 8 milions d’euros als bancs. A partir d’ara no en torna 8 sinó 
que en torna 10, i això és bo, perquè això vol dir que des de la nostra gestió corrent 
som capaços cada any de tornar 10 milions al banc. I per què és bo? Perquè no 
només tornes 10 milions sinó que tornant 10 milions vol dir que pots invertir-ne 10 
milions més, i això és tenir capacitat inversora. Això és important perquè molt sovint 
sentim a parlar si un municipi està molt o poc endeutat, però el que és sobretot molt 
important és anar a veure el seu resultat corrent: quina capacitat de devolució de 
deute té. Això és fonamental. Si algun dia voleu realment aprofundir amb el tema, i 
algú us diu aquells deuen molts diners o aquests altres tenen una situació econòmica 
on el deute per habitant, i tots aquests ratios que van sortint, el que és molt important 
és saber la institució quina capacitat de devolució té, perquè això ens està dient com 
gestiona realment els seus recursos econòmics. A mi que una institució em diguin que 
està al 80 o al 90 % d’endeutament o al 110 o al 130 en definitiva no m’ho diu tot fins 
que no sàpiga quina és la seva capacitat de devolució, quina és la seva capacitat, el 
seu diferencial entre l’ingrés i la despesa. Això ho hem cuidat i molt. El nostre 
diferencial és de 10 milions d’euros. Aquests 10 milions d’euros els podem tornar als 
bancs i això vol dir que pel Govern entrant, a partir de les properes eleccions no seran 
fins i tot 10 sinó que ja seran 11, entre 10 i 11, deixem-ho estar en aquestes xifres, 
però disposarà de 10 milions d’euros anuals per 4 anys, això són de l’ordre de 40 
milions d’euros en un mandat, sense incrementar el ratio d’endeutament, perquè 
aquestes inversions no implicaran incrementar el ratio d’endeutament. Mantenint el 
mateix ratio d’endeutament, que és un ratio d’endeutament molt, molt conservador 
perquè és del 67% actual, podrà fer el nou equip de govern entrant una activitat 
inversora realment destacable.  
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. VÁZQUEZ-DODERO: Sr. Joly, yo empiezo por 
donde usted ha acabado, es decir, por el Presupuesto este del próximo año. Votaré a 
favor, por la coherencia que se desprende de los números que yo he estudiado. Esos 
números, bueno, si nos vamos a la historia vemos que los distintos presupuestos de 
los años anteriores la relación entre teoría que es presupuesto y práctica que seria la 
liquidación pues tienen una correlación bastante importante si bien es verdad que de 
vez en cuando, gracias a Dios, aparece algún extraordinario, como ocurrió el año 
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pasado. Lo que pasa que usted, por prudencia, esos extraordinarios los utiliza para 
limpiar una serie de cosas que vienen de la historia de la Institución, cosa que 
demuestra otra vez algún tipo de prudencia como lo que nos dice que este año va a 
hacer con ese superavit que alcancemos al final del ejercicio presente, guardarlo, 
usted ha dicho que haremos una dotación, una provisión, para cualquier diferencia 
que pudiéramos tener de ingresos el año que viene. Por todo esto yo votaré a favor, 
pero quería hacer un comentario más. Usted ha comentado al principio de su 
intervención como este nuevo sistema de presupuestación, el nuevo sistema de 
elaborar el presupuesto que se ha instalado ya por fin en la Administración de nuestro 
Ayuntamiento, bueno, ha tenido un proceso de adaptación al que todos los miembros 
que colaboran con él que son bastantes porqué estos sistemas de presupuestación 
son conocidos en el mundo privado desde hace muchos años y ahora se van 
conociendo en el mundo público ha tenido una aceptación digamos suficiente y la 
colaboración es importante y a toda la Administración, a toda la organización hay que 
agradecerle esta colaboración que ha tenido con este sistema. Sería una pena, creo 
yo, que habiendo establecido un sistema nuevo, que parece que funciona, o por lo 
menos estos años ha parecido que funciona, se fuera o dejara de utilizarse a partir del 
próximo ejercicio, el próximo ejercicio en que no sabemos donde estaremos los aquí 
presentes. Entonces yo querría animar al resto, a los que continúen, a que procuren 
seguir con este sistema que como algunos conocemos del mundo privado es bien 
válido para la presupuestación. 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: El 
Partit Popular votarà en contra però no pel fet de que no estigui el pressupost ben fet, 
en aquest sentit, sinó perquè de la manera que s’aplica és el pressupost de vostès, no 
és pas el nostre pressupost. A mi em sap greu perquè el Sr. Joly, quan ens explica els 
ingressos, les despeses, com ho faran servir, el veus entusiasmat explicant-ho i així 
ho veus reflectit en els diferents Consells de Districte que l’hem pogut anar sentint. 
També, en primer lloc li he d’agrair a tota la gent d’Economia pel treball que han fet en 
aquest sentit i als tècnics especialment. Després crec que una cosa important que 
hauríem de tenir present de cara al pressupost de l’any vinent és el fet de la 
disponibilitat que vostè ha comentat que podríem arribar a tenir, però vostè ha tingut 
uns ingressos extraordinaris, han estat els de PROMUSA, per exemple, sense anar 
més lluny i després uns altres ingressos que no han estat extraordinaris però sí que ho 
han estat com ha estat els Plans del Rodríguez Zapatero d’aquests darrers anys, cosa 
que en un futur m’agradarà veure com podem tirar endavant el projecte de 
pressupostos de l’Ajuntament en el supòsit de que les properes municipals estiguessin 
vostès governant. Jo si no, el nou equip de govern que pogués entrar, com es trobaria 
l’Ajuntament per poder tirar endavant altres polítiques diferents a les que vostès han 
estat fent fins a data d’avui. I per últim nosaltres intentarem presentar al·legacions 
perquè considerem que diuen: no hem pujat segons quins tipus de qüestions perquè 
han quedat consolidats, perquè han vist que per exemple en despesa social després 
que creuen que ja no anirà a més. Però nosaltres considerem que en aquests 
moments de crisi justament és quan més s’ha d’incrementar perquè crec que no hem 
tocat fons encara i crec que sí que es tindria d’intentar fer més ajuts en aquest sentit. 
Després, es veu que hi ha una contenció de despesa, que hi ha partides que no han 
tingut pujada però també hem de pensar que el fet de pujar la persiana cada matí ens 
costa el 94% del pressupost, em sembla recordar de la última exposició que vostè va 
fer. I per altra banda, que ens va comentar que hi ha més de 500 treballadors a la 
plantilla de l’Ajuntament, la qual cosa suposa que en toca, partint de la base de que 
fóssim 84.000 habitants a Sant Cugat, per cada 168 santcugatencs ens toca 1 
funcionari, un treballador públic cap a nosaltres. Crec que això es podria optimitzar 
més i aquest tipus de despesa intentar-ho no reduir sinó que al menys fer una 
referència també de cara als treballadors de l’Ajuntament que podríem mirar de fer 
cap als administrats. I bé, per part nostra votarem en contra, i em sap greu perquè 
com molt bé ha dit el Sr. Vázquez-Dodero, la “misión por objetivos”, és una cosa que 
fa molt temps que s’està fent servir a l’empresa privada i que ara finalment ho va 
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portar vostè farà 4 anys cap a l’Ajuntament de Sant Cugat. Crec que és una cosa 
bona, és una cosa menys feixuga a l’hora de mirar els pressupostos però crec que no 
podem planificar tan sols les coses en un futur.  
 

 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Si em permeten 
centraré la meva intervenció fent balança breu, això sí, del que ha suposat a nivell 
pressupostari aquest mandat. Allò que hem afrontat en els darrers 4 anys des de les 
finances de l’Ajuntament. A ningú se li escapa, que per sobre de tot, hem viscut un 
temps marcat greument per una de les pitjors crisis econòmiques que hom recorda. 
Avui debatem i votem l’aprovació inicial del pressupost 2011, que un any més es 
produeix en context de crisi i que es presenta amb un marcat accent continuista 
respecte dels pressupostos dels darrers anys, dels quals hem participat en el seu 
disseny i amb els que hem contribuït, en la nostra opinió, a esmorteir els efectes de la 
crisi des de les possibilitats de l’àmbit local. En aquest sentit, aquest nou pressupost 
aprofundeix en la recepta de Sant Cugat contra la crisi que ha consistit bàsicament en 
la contenció de la despesa i en abocar els màxims esforços a la promoció econòmica i 
les polítiques socials. Hem apostat fort per reactivar la vida econòmica i per 
acompanyar les persones més vulnerables durant el coent període que estem passant 
i a dir veritat, ens sentim força satisfets del conjunt dels resultats de la direcció que ha 
pres l’Ajuntament de Sant Cugat. Sí que ens permetran però, introduir-hi un matís: 
mentre que ens sentim realment satisfets de les polítiques socials que s’han previst i 
executat als pressupostos ens sentim relativament insatisfets de les polítiques 
d’ocupació que no han tingut el pes que pensem que es mereixen dins la promoció 
econòmica, desproporcionalment esbiaixada cap a les polítiques de suport de 
l’empresa, necessàries per altra banda, que no diem que no, ni neguem, però en 
detriment, això sí, del suport a les persones aturades i a les que busquen feina o volen 
trobar-ne una de millor. Malgrat que any rere any hem anat millorant el pressupost i els 
projectes d’ocupació, restem lluny encara del que pensem que hauria de ser les 
polítiques actives d’ocupació. No en va, he destacat com a molt notables els resultats 
de les polítiques socials dels darrers anys. En aquest període hem donat atenció i 
major reconeixement a col·lectius com les famílies monoparentals i els pensionistes. 
Per exemple aquest darrer any fins a data 31 d’octubre s’ha subvencionat l’IBI a 30 
pensionistes i a 48 famílies monoparentals de la nostra ciutat. En aquest període 
també s’ha adjudicat, s’ha ajudat en el pagament de l’IBI als joves i a la gent gran que 
viu a pisos de promoció. Durant aquest període s’ha igualat pel que fa a bonificacions i 
descomptes en taxes en preus públics a les famílies monoparentals i les de múltiples 
respecte a les famílies nombroses. Les polítiques socials que el nostre Grup municipal 
ha pactat amb l’equip de govern han servit per tirar endavant l’any 2009 un pressupost 
amb una borsa de contingència per atenció domiciliària, serveis socials dotada amb 
700.000 euros, que s’ha consolidat l’any 2010 i a la que hem afegit 200.000 euros per 
a polítiques d’ocupació. Els acords de pressupostos també han servit per invertir 
150.000 euros l’any 2009 en la millora del manteniment de les escoles públiques a 
Sant Cugat i també l’any 2009, l’Ajuntament va fer la inversió més important de la seva 
història en les noves tecnologies. L’any 2010, fruit dels acords de pressupost s’ha 
presentat el Carnet Jove de Sant Cugat i per primera vegada l’1% del pressupost 
municipal, el de Cooperació i Solidaritat, es gestiona a través de l’entitat de Banca 
Ètica Triodos Banc. Per l’any en curs també es va pactar una partida econòmica 
d’inversions en enllumenat i manteniment de l’espai públic a la Floresta, tot i advertint 
que en aquest aspecte queda encara molta feina per fer. Així com la implantació de 
zones d’aparcament preferent per a residents en primera instància als barris 
d’Eixample Sud i Torre Blanca, aquest encara amb un projecte que esperem que vegi 
la llum. Com hem dit al principi el pressupost de 2011 recull a grans trets l’esperit dels 
darrers pressupostos. És per això que el nostre Grup no pot votar-hi en contra, però 
tampoc podem votar-hi a favor. Bàsicament per motius de calendari i de conjuntura. 
M’explico: avui votarem un pressupost que es veurà afectat per unes eleccions 
municipals que en menor o major mesura donarà lloc a una nova configuració del 
Consistori i de l’equip de govern. Probablement amb canvis de prioritats polítiques i 
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amb tota seguretat amb canvis d’interlocutors. Davant d’aquesta realitat es fa 
impossible garantir el seguiment i el compliment d’eventuals acords als que puguem 
arribar ara. Com sabem, quan hem votat favorablement al pressupost municipal no ha 
estat perquè l’haguem subscrit al 100% sinó perquè hi hem pactat millores i propostes 
significatives que formen part dels nostres compromisos amb el nostre electorat. 
Enguany doncs, davant de la impossibilitat d’arribar a nous pactes i de fer-los complir 
però compartint gran part de l’esperit dels propers pressupostos anunciarem la nostra 
abstenció.  
 

 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: No sé si 
és la llum que no tenim els fluorescents multicolors o no sé que és però sembla com 
que tot té com un to baix. No sé què és, estem tots com espessos. No sé si 
comparteixen la meva percepció. En qualsevol cas, estem davant d’uns pressupostos 
que, com ha dit al final el Sr. Grangé, són els pressupostos de transició del que 
probablement sigui d’un mandat a l’altre i del que pot ser d’un equip de govern a un 
altre equip de govern. Ja anuncio que evidentment aquests pressupostos a mi no 
m’agraden i evidentment votarem en contra. En qualsevol cas, abans d’intentar donar 
4 pinzellades perquè no entraré en el detall, però sí que donaré 4 pinzellades al que 
hem vist en les diverses reunions de Comissió Informativa i la diversa documentació 
que ha presentat el Sr. Joly en Comissió i el seu equip voldria fer una miqueta de 
balanç, perquè és l’últim pressupost d’aquest mandat, perquè ha estat un mandat 
marcat per tres coses a nivell municipal: en primer lloc per la crisi, que evidentment és 
la cosa més important; en segon lloc perquè jo considero un pacte molt important de 
pressupostos i insòlit que va ser el de 2009 amb ERC, CiU i nosaltres mateixos; i per 
últim, el mandat del PACTE, el sistema PACTE que el Sr. Joly i tots els partits que 
estem aquí representants amb consens i sense fer batalla política varem assolir com a 
propi per a que l’organització funcionés. Vostè sap que jo estic molt a favor del 
continent però no m’agrada el contingut, molt sovint. És a dir, m’agrada el sistema, no 
m’agrada el que hi ha dins. També, aquest any, és un pressupost marcat 
lamentablement i ja ho dèiem per la crisi i algunes mesures preses jo crec que amb 
improvisació i sense tenir en compte el que són els municipis i les Administracions 
Locals, aquelles administracions més properes i les administracions que realment 
estan més a prop del ciutadà, que és el famós Decret de Zapatero i el retall tant per 
una banda a nivell laboral, el retall del 5% als treballadors públics i el retall a l’accés al 
crèdit dels ajuntaments per a poder finançar inversions. També cal dir que aquestes 
retallades a Madrid a vegades s’ha fet amb la complicitat explícita o implícita d’altres 
forces polítiques que aquí a Sant Cugat, com tenen un altre paper es queixen molt 
sovint d’aquestes mesures. Estic parlant de Convergència i Unió, per si hi ha algun 
dubte. En qualsevol cas, ara voldria fer un petit anàlisi del que són els ingressos. Els 
ingressos respecte a l’any passat no tenen gaire canvi, el que sí li voldria dir Sr. Joly, 
ho ha dit a la seva intervenció, és que la previsió d’ingressos per plusvàlues jo crec 
que peca d’optimisme. Jo crec que el que ha passat aquest any, que ha estat un 
imprevist i que era una pressupostació prudent, crec que tornar a repetir aquests 
ingressos de 9 milions, jo crec que serà molt difícil l’any que ve. Tant de bo 
m’equivoqui, però jo crec que serà difícil tornar a tenir aquests ingressos. Pel que fa a 
despeses: ara parlaré dels clàssics. Hi ha un 90% que és captiu, hi ha un 10% que és 
el que tenim de marge de fer coses, un 90% que és fruit d’un model d’organització, 
d’un model de ciutat que és car, perquè és car de mantenir, i que evidentment això 
ens lliga de mans per a poder fer activitats, accions per a la ciutadania. Voldria dir-li 
també que a mi em preocupa, utilitzant els quadres i el sistema, em preocupa que les 
partides que més baixin en el seu pressupost siguin, en primer lloc les partides que 
estan adreçades a la societat civil i a les entitats, em preocupa que baixi la partida que 
parla d’entorn urbà i de medi ambient i em preocupa, que sé que té una explicació, 
però em preocupa que pugi la que té de la cultura de la despesa, la cultura del cost. 
Em sembla paradigmàtic, puja un 15% la partida o l’acció que es diu de la cultura de la 
despesa a la cultura del cost, mentre altres baixen. És evident que això no és un 
pressupost al que Iniciativa pugui donar suport. Avui també voldria dir, ja ho ha dit 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  15.11.10                    pàg. 48 

 
ESBORRANY ACTA 

abans el Sr. Grangé, tenir cert orgull i certa satisfacció arran d’un pacte de 
pressupostos de Convergència, Esquerra i Iniciativa s’hagi consolidat ja com 
estructural una partida de Politiques Socials a contingències. Jo crec que això és molt 
important, és una molt bona notícia i és un canvi molt interessant a nivell de la política 
que es fa a Sant Cugat. En qualsevol cas, i ja acabo, ja acabo malgrat alguns s’han 
saltat els cinc minuts. Més coses: a la fulla de resum també hem vist, veiem, ja els hi 
he dit abans però clar, increment zero, contenció de la despesa, increment zero, 
d’acord, a polítiques socials increment zero, medi ambient, increment zero, hi ha una 
baixada molt petita però clar a Economia un 10% d’increment. Jo entenc que un 
pressupost des del meu punt de vista ideològic el que ha de fer en temps de crisi és 
pujar encara més les polítiques socials, encara més el medi ambient, no pas pujar el 
tema d’economia malgrat és per garantir cert nivell d’inversió. I ja per acabar bé està 
el que bé acaba, bé està el que bé acaba quan una de les inversions del Pressupost 
2011 és la previsió i la consignació pressupostària del tema del soterrament de línies 
d’alta tensió, tant a Valldoreix i Sant Cugat, perquè Mira-sol també està afectada per 
aquest soterrament. Només dir que ho podíem haver fet abans i no haver patit tant. És 
veritat, les llums afecten, et fa agafar un to baix, ho acabo de patir en persona i bé no 
podem més que no donar suport a aquest pressupost. 
 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Bé, 
doncs imaginis Sr. Calderon si intervens l’últim. En qualsevol cas enviar una salutació 
a aquells que ens estiguin escoltant per la ràdio que són campions després del debat 
que estem tenint. En qualsevol cas, jo no entraré com és evident a valorar les opinions 
dels grups de l’oposició, però hi ha una frase que el Sr. Dodero ha dit: “votaré en 
contra por los números que ..., votaré a favor por los números que yo he estudiado” i 
jo votaré en contra pels números que he estudiat. Per tant coincidim gairebé en tota la 
frase. En qualsevol cas, clar jo m’havia preparat una intervenció de pressupostos, casi 
que la canviem, perquè sinó no s’adequarà. Escolta’m, hi ha coses positives en aquest 
pressupost, una d’elles és la consignació pressupostària per l’eliminació de les torres 
elèctriques de Valldoreix i Mira-sol i jo crec que és de justícia que això es digui i també 
que aquí estan els membres de l’equip de govern de Valldoreix i diran “és que vostè 
tira cap a lo seu” doncs sí. I per tant, també reconèixer el paper que ha tingut la Sra. 
Montserrat Turu al liderar aquesta acció. Evidentment també reconèixer que estigui 
avui al Ple perquè és que sinó estaríem parlant d’una altra situació i per tant també la 
tasca de la Sra. Conesa en aquest sentit. Ens hauria agradat que estigués fa mesos i 
segurament no que hagués estat ara i que hagués estat en una modificació de crèdit, 
aleshores s’haurien adequat les consignacions pressupostàries que ha fet Valldoreix, 
que farà la Generalitat en breu, la setmana que ve si no vaig errat i també les 
addendes que es signin el mes de desembre. Però bé, encara estem a temps i anem 
relativament bé. Clar, un pressupost ja els he dit moltes vegades, el pressupost 
municipal és com un riu sempre hi ha aigua però no és la mateixa. Els grups de 
l’oposició cadascú fem posicionaments, el nostre conjuntament de l’any passat amb el 
Grup d’Iniciativa per Catalunya varem presentar 52 al·legacions, o sigui, propostes 
d’allò que ens agradava que es canviés del pressupost i en aquesta base inicial no hi 
són, no hi són en aquest pressupost inicial. Jo crec que estaríem incorrent en un error 
important si votéssim a favor d’un pressupost que no ha acollit aquelles al·legacions 
que varem presentar l’any passat. Bàsicament algú ens podria tractar de 
desmemoriats o que canviem de criteri d’un dia per l’altre. Atès que no han estat 
recollides aquestes al·legacions és lògic que nosaltres votem en contra. També és 
lògic que votem en contra atès que el bolígraf vermell de CiU, bolígraf vermell és allò 
que tatxa, perquè és molt fàcil fer un pressupost amb tot de coses. Al final el que 
importa és el que tatxes. El que vostès tatxen és diferent del que nosaltres tatxem, per 
tant tenim un bolígraf vermell diguem-ne diferent. Quatre pinzellades perquè entenc 
que el debat per partides el tindrem en l’aprovació definitiva, que és quan farem les 
al·legacions, quatre pinzellades que se’ls deu haver oblidat: nosaltres com Ajuntament 
tenim l’obligació atès l’endeutament que té l’Ajuntament de Sant Cugat, de realitzar un 
Pla Econòmic i Financer, tal i com consta en els diferents informes i tal i com consta a 
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l’informe de l’Interventor. Veig que tenim una opinió diferent de l’Interventor. A 
nosaltres ens hauria agradat que el Pla Econòmic i Financer estigués abans de la 
preparació del Ple, vostè considera que no, però en qualsevol cas a nosaltres ens 
agrada diguem-ne saber què votem amb tota la informació. Per tant, que tothom ho 
sàpiga que l’Ajuntament ha de fer un Pla Econòmic i Financer, que si estiguéssim 
molt, molt bé no l’hauríem de fer. Petites coses: com l’elevat valor de les hores extres 
que estan pressupostades. Jo em pregunto qui decideix a qui li paguem les hores 
extres i a qui no? Potser que algú també ens ho respongui a la Comissió Informativa 
que toqui. I l’altra, que també ens oblidem, un pressupost és despesa però també és 
ingrés i també trèiem els diners d’algun lloc i els diners els trèiem de molts aspectes 
però també de l’IBI. Els Béns Immobles, com saben i com que nosaltres ho portem 
dient des de fa temps l’IBI dels ciutadans de Sant Cugat pujarà un 4%, el rebut de l’IBI 
dels ciutadans de Sant Cugat pujarà una mitjana del 4%. Per tant, que ho sàpiguen 
que la propera factura els pujarà un 4. L’any passat va ser un 8, l’altra va ser entre un 
5 i un 21 al 55% dels ciutadans, 3 i mig, 3 i mig i crec que un 14. Per tant, que ho 
sàpiguen que tot plegat també ho paguem nosaltres. No està territorialitzat el 
pressupost, no sabem quines despeses es destinen a Mira-sol, la Floresta, les Planes 
o al Centre. Per tant, com que tampoc no se’ns ha fet cas en aquesta proposta 
entenem que no podem donar suport. El sistema econòmic i sobre tot les prioritats 
econòmiques no són les mateixes. Continuem tenint una partida molt important de 
Sant Cugat Tribuna, que està molt bé, però potser les podríem destinar a altres 
aspectes com no sé, beques de menjador, per entendre’ns o qualsevol altra situació. I 
ara el Sr. Recasens em dirà que sóc demagog però ja li dic que fer de demagog des 
de l’oposició potser és greu però fer-ho des del govern com ho fan vostès no té nom. 
 
 Acabaré Sr. Alcalde, tot i que em sembla que la intervenció del Sr. Joly ha estat 
diguem-ne conseqüentment més llarga, diguem-ne que quatre vegades més llarga, 
que com que l’he comptat és el que té. Mirin jo crec que hi ha una cosa que vostès no 
haurien d’amagar una sèrie de coses: el pressupost municipal a part de l’IBI, de les 
plusvàlues, de les llicències d’activitats que aprovàvem anteriorment hi ha algú que es 
diu Govern de la Generalitat, aquella gent que són dolents i tal, que també han fet una 
sèrie d’inversions a Sant Cugat i que també fan una sèrie de subvencions a partir de 
les quals es tiren endavant els serveis. Vostès els estan amagant però en el meu torn 
de rèplica ja els explicaré alguna de les coses que es suposa que ha fet la Generalitat 
i que vostès no les veuen.  
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Agrair 
totes les intervencions i miraré de donar resposta als diferents comentaris que crec 
que n’esperen vostès mateixos una resposta. Al Sr. Fernàndez-Dodero agrair-li 
sobretot el comentari de dir: home crec que això és un valor que s’haurà de preservar 
en el futur. Jo evidentment m’hi afegeixo com no pot ser d’una altra manera. Crec que 
arribar a tenir un pressupost com el que tenim, més enllà del contingut, com deia el Sr. 
Calderón, jo faria un altre contingut però el continent em sembla adequat. Però aquest 
continent, poder estar en la situació en la que estem de poder prendre decisions 
polítiques en el marc d’una situació controlada, a dia d’avui és excepcional. Perquè a 
dia d’avui saben que la gran majoria del nostre país malauradament, vaja, el que 
donarien per estar discutint com estem discutint de tenir un increment zero de les 
polítiques públiques de la ciutat, perquè la davallada és brutal, molts d’ells no poden 
pagar ni nòmines, imagineu-vos vosaltres de què podem parlar, de quines polítiques 
públiques podem parlar, de quin futur podríem parlar si en aquest moment no 
poguéssim pagar les nòmines dels treballadors de la nostra institució. Per tant, arribar 
fins aquí, és molt i molt difícil. No és una tasca ni d’un any, ni de dos, sinó ha estat la 
tasca de molts anys, molt rigorosa i poquet a poquet hem aconseguit arribar fins aquí. 
Perdre aquesta posició, a més aquesta posició és una posició que crec que 
políticament és de valor, conceptualment és molt positiva, és bo pel país, és bo per la 
ciutadania i és bo per tota la ciutat de Sant Cugat en el seu conjunt. Perdre aquesta 
posició és molt fàcil. És bastant fàcil, i tornar-la a recuperar en cas de perdre-la és 
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tremendament difícil i això ho sabem tots plegats els qui sabem el que ens ha costat 
arribar fins aquí. Per tant li agraeixo molt el comentari. 
 
 La Sra. Berta Fernándiz, feia menció al tema dels ingressos extraordinaris, 
Berta Rodriguez, disculpi’m. Disculpi’m perquè vaig començar el mandat recordo amb 
un error amb el seu nom i miri l’acabaré encara de la mateixa manera o sigui que 
disculpi’m per l’error. Ingressos extraordinaris: és cert que hi ha hagut ingressos 
extraordinaris. Els ingressos extraordinaris també compten, però l’important del tema 
és que el pressupost del 2011 ja no compta per res amb cap tipus d’ingrés 
extraordinari, és a dir, ja no hi ha cap dependència, no ens trobarem amb una situació 
de dir: és que com vostè ha comptat amb uns ingressos extraordinaris en el passat, és 
clar, què passarà en el futur si no disposem d’aquests? No és aquesta situació Sra. 
Berta. En cap cas. Per tant, l’equilibri de 2011 és total i absolut i una altra cosa: 
aquests ingressos extraordinaris, repeteixo, ho he dit moltes vegades, no cauen del 
cel. Hi ha molts objectius estratègics que tenen pressupostació zero. Per exemple: 
quan parlem de l’objectiu estratègic: millorar els processos, revisar, reenginyeria de 
processos, de serveis, revisar totes les concessions públiques. Aquest objectiu no té 
ni un euro de pressupost, però conceptualment té un impacte en diner públic, al final si 
acabes amb èxit amb aquest objectiu, com hem acabat per exemple ha estat amb la 
gestió de diferents aspectes financers del Mira-sol Centre o SOREA o la concessió 
que hi haurà de neteja i recollida de residus per l’any vinent. Tot això, pot acabar tenint 
un impacte de gairebé 20 milions d’euros. És a dir, fixis que d’una voluntat política 
posada en un pressupost municipal això al final pot acabar tenint un impacte 
pressupostari molt rellevant. Per tant, política i gestió no és només la quantitat de 
diners que dipositem en una partida pressupostària, és voluntat de fer, és voluntat de 
gestió. Hem d’acabar amb aquest concepte polític de dir: fem polítiques o direm que 
fem polítiques només en funció de la quantitat de diners que hi ha en aquella partida 
pressupostària. Això és terriblement incrementalista, i això portat al seu extrem et 
porta a la situació que ens trobem actualment en el conjunt del país. Diu que s’ha 
d’incrementar la despesa social. Escolti, estic totalment d’acord però s’ha de pagar. I 
per tenir diners per poder fer més despesa social cal gestionar bé. Si gestiones 
malament no tinc diners, si tinc dèficit hi haurà un moment que no podré fer despesa 
social. Per tant, no puc pregonar només fer despesa social sense tenir capacitat de 
generar recursos per fer despesa social. Perquè si fas dèficit, escolti, algú l’ha de 
pagar. Si gastes més del que tens això algú ho ha de pagar i si no preguntem-ho als 
mercats financers el què està passant actualment. Per tant, atenció amb el discurs de 
més despesa social quan no cuidem el discurs de dir: per pagar les polítiques socials 
hem de gestionar bé els nostres recursos, hem de tenir més diferencial per poder 
precisament poder fer més política social. 
 
 Esquerra Republicana, l’agraïment a la col·laboració i al treball conjunt i també 
a Iniciativa per Catalunya, perquè aquests pressupostos evidentment com que són 
continuistes vol dir, és per això que ERC ha anunciat que pel criteri de que ara venen 
unes eleccions s’absté, ICV vota en contra, però és evident que aquests pressupostos 
són continuistes i per tant, porten aquest accent d’allà on vostès van col·laborar i d’allà 
on vostès van influir en la confecció del pressupost dels anys anteriors.  
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Joly hauria d’anar acabant. 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Aniré 
acabant, però no em voldria deixar ..., li prego 3 minuts més. Per tant, agrair-los això. 
ICV, sobretot deixar clar que l’increment d’Economia és, em sembla que ha quedat 
clar, per incrementar la capacitat inversora. Tampoc ens queda cap altra possibilitat, 
perquè són diners que s’han de tornar al banc per un increment d’inversió que hem fet 
en un expedient de modificació que varem fer aquí mateix, perquè sabíem que teníem 
un problema molt important amb el Mira-sol Centre. El Mira-sol Centre no ha pogut 
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sortir al mercat com volíem que sortís, algú el tenia que aguantar, algú tenia que posar 
el múscul financer i hem decidit posar-lo nosaltres i ho lligo amb el Pla Econòmic 
Financer del Sr. Villaseñor, quan ens deia: “parli’ns d’aquest Pla Econòmic Financer. 
Això vol dir que no van bé les coses”. No, escolti, res més lluny de la realitat. Sinó 
senzillament que estàvem amb un rati d’endeutament del 63% i varem decidir que 
calia aguantar el Mira-sol Centre. Per això estem a dia d’avui un 67% d’endeutament, 
perquè varem fer 8 milions addicionals, i aquests 8 milions addicionals varem 
demanar carència als bancs i aquestes carències vencen i el 2011 toca començar a 
retornar aquests diners. I aquest Pla Econòmic Financer “ojo” no ens confonguem, no 
és un Pla Econòmic Financer com el Pla que es fa quan un fa dèficit sinó senzillament 
una informació política-financera de dir-los: nosaltres ens endeutem més però els 
informem que tenim capacitat i això, torno a l’origen quan deia algú important, és la 
capacitat de devolució, es posa de manifest que l’Ajuntament de Sant Cugat té 
capacitat de devolució d’aquest import i de més. Perquè fixis que et donen 3 anys per 
posar-te a nivell de la teva capacitat de devolució i l’Ajuntament de Sant Cugat amb el 
Pla Econòmic Financer que farà l’Interventor municipal en un any aquest Ajuntament 
ja pràcticament es posa a nivell de cobrir aquest equilibri. I ara ja acabo...ara no sé 
com acabar. Coincidir que amb la il·luminació escolti totalment d’acord i aprofito per 
comentar que evidentment amb els espais interiors la il·luminació és terriblement 
important, perquè l’arquitectura si no va acompanyada d’una bona il·luminació perd i 
que està molt “lograda” aquesta sala o sigui verdaderament la il·luminació que van fer 
aquí en aquestes parets està molt “lograda” perquè realment perd i ens desanima una 
mica a tots si no hi és.  
 

 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo voldria 
remarcar tres o quatre coses. Sé que és un entorn econòmic difícil, un entorn de crisi 
complicat i a més l’ase dels cops d’aquesta crisi sembla que sigui a nivell institucional 
sembla que sigui les Administracions Locals, que retallen sense consultar. Ja teníem 
un sistema de finançament complicat que a més encara ens collen més. Aleshores és 
un context difícil, però jo vull insistir en una cosa, bé en una cosa: tenen vostès uns 
ingressos per plans d’ocupació previstos de 400.000 euros. Faran aquesta despesa? 
Perquè clar, hem pressupostat moltes vegades grans quantitats en plans d’ocupació i 
grans quantitats en polítiques d’ocupació i després l’execució ho deia clar, no s’havia 
fet una despesa d’aquesta previsió. I a més aquí ho tenen previst com a ingressos i 
això són ingressos finalistes. Per tant, això voldrà dir que l’Ajuntament de Sant Cugat 
farà una despesa de 400.000 euros en polítiques d’ocupació? Ja hi és als papers, eh. 
Dos: em preocupa que la partida de Medi Ambient baixi, no només no és un tema 
baladí, ni és un tema de clitxé, em preocupa, em preocupa perquè el Medi Ambient és 
molt important i l’entorn també és una política, si vol, social. També ho és, l’entorn 
també ho és, l’entorn també ajuda a la gent a tenir una vida quotidiana millor que la 
que pot tenir sense tenir un medi ambient en condicions. Tercer: que ja ho he dit 
abans. També em preocupa la reducció en les polítiques de la societat civil. Jo crec 
que és molt important. No entraré en detall però sabem d’algunes entitats que no 
estan contentes i que estan patint molt i que jo crec que aquest  Ajuntament hauria de 
fer un esforç, no per acontentar aquestes entitats, sinó per ajudar aquestes entitats a 
dinamitzar la ciutat, perquè al final la ciutat des de la base és com es dinamitza. I això 
és important. I bé, només dir-li que el continent no ho és tot, perquè a vegades Sr. Joly 
sembla que el continent, el PACTE sé que l’apassiona, l’apassiona moltíssim ho sé i 
em consta, però el continent no ho és tot, el contingut també és important i crec que 
s’ha de treballar en un canvi, amb un cop de volant cap a altres polítiques i cap a 
altres prioritats, en aquest cas. 
 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Parlant 
del continent segurament quan algú va a sopar el que més l’importa quan demana una 
ampolla de vi, no és si l’ampolla és maca o lletja sinó la qualitat del vi. Però bé, era un 
petit incís. Parlàvem anteriorment sobre com es realitzava un pressupost i hem parlat 
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que hi ha alguns ens curiosos que estan fent alguna inversió a Sant Cugat, tot i que 
sembla que no. Jo crec que és important no sé que sabem que algú ha de dedicar 2 
milions d’euros a incentivar sòl industrial, la Generalitat, que algú ha invertit milions en 
diferents col·legis o que algú, per exemple, ha arranjat l’IES Angeleta Ferrer per 
849.000 euros, o que algú ha arranjat també part de l’Arnau Cadell per 300.000, o que 
algú ha construït una nova escola per 4.700.000 euros, o un nou CAP per 5 milions. Jo 
crec que això seria important que es sabés. O que algú també va invertir 21 milions en 
inversió, la Sra. Rodríguez ho ha citat anteriorment, des de l’Estat, 21 milions d’euros 
en inversió en 2 anys que permet que avui encara que tinguem 100 milions 
segurament d’inversió serveixi per a que el nostre municipi no perdi la cursa d’estar 
adequat. Hem adequat diferents àmbits, com per exemple el Casino de la Floresta o 
diferents altres situacions. Però també és important que sabem que dintre el nostre 
pressupost ordinari hi ha actuacions de la Generalitat de Catalunya que també han 
permès que es tirin endavant polítiques socials i vostès ho saben, o polítiques d’àmbit 
cultural, i també educatives, simplement citaré els 2 milions d’euros aproximadament 
que s’han invertit en places de nova creació d’escola bressol. Però també, no sé si és 
una tonteria o no, no ho és, perquè és un tema d’esports, la pavimentació del Camp 
de Can Magí, 67.000 euros, per agafar diferents àmbits. O fins i tot des del punt de 
vista de Cultura i música la programació estable d’activitats culturals: 270.000. Poc o 
molt, home 270.000. No sé, i llavors la llei de barris de les Planes, aquella situació que 
quan no ens la van donar semblava que alguns havien fet alguna cosa perquè no ens 
donessin la Llei de Barris i com la Generalitat de Catalunya ha invertit en les Planes el 
50% de tot plegat. Jo crec que és important que això se sàpiga o els FEDER’s o els 
Plans Únics de Serveis o totes les persones que estan treballant en aquests moments 
a Sant Cugat. És difícil de traslladar que en un pressupost municipal venen incloses 
les inversions de la Generalitat i de l’Estat, però jo crec que vostès el que haurien de 
fer és també explicar determinades coses. Ja sé que no ho faran perquè queden pocs 
dies per les eleccions i potser això s’hauria d’amagar però de cara a la Justícia ho 
haurien de fer. I com que està bé acabar simplement acabo. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Li prego màxima brevetat Sr. Joly.  
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Sí, 
tractaré de complir. Jo crec que no amaguem absolutament res Sr. Villaseñor, que jo 
sàpiga no hem parlat mai de la inversió de la Generalitat de Catalunya en el marc dels 
pressupostos de l’Ajuntament de Sant Cugat. Això ho treu ara vostè perquè estem en 
les èpoques que estem. Jo crec que ningú li direm res al respecte, però repeteixo, que 
jo sàpiga mai hem tractat aquí cap tema vinculat amb la inversió molta o poca de la 
Generalitat de Catalunya, que escolta, és beneficiosa, és bona, només faltaria que la 
Generalitat de Catalunya no invertís en el seu territori i molt més voldríem que invertís 
o que tingués capacitat d’inversió. A mi m’esfereeix quan veig el dèficit de la 
Generalitat i veig que el 72%, voldria que el 100%, fos un dèficit causat perquè 
precisament inverteix tant en el territori que això em genera unes expectatives de 
creixement futur i de creixement econòmic i em dóna sensació a recuperació que no 
pas que aquest dèficit del 72% sigui un dèficit de gestió corrent i per tant, només et 
quedi un 28% que sigui generat per les inversions. Això és -ara no entrarem en aquest 
tema- terriblement dramàtic, i té l’impacte que té el cost que suposa anar a buscar 
recursos per cobrir aquest dèficit de la Generalitat de Catalunya. En qualsevol cas 
crec que hi ha una cosa molt positiva Sr. Villaseñor en les seves intervencions que se 
li ha passat per alt però a mi no se m’ha passat per alt és que s’ha oblidat de l’Impulsis 
i això és la primera vegada, això marca un punt d’inflexió històric en el futur d’aquesta 
Corporació.  
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Passem a la votació ..., per no sé 
perquè. Escolti, té un minut Sr. Villaseñor. 
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 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Seré 
més breu que el Sr. Joly. En qualsevol cas no ens hem oblidat de l’Impulsis perquè 
com vostès saben hi ha una segona fase d’aquesta segona part d’aquest partit i 
parlem de l’Impulsis, parlem de SOREA i totes les altres qüestions. En qualsevol cas, 
vostè sap i de TMA, vostè sap que des de les diferents regidories i des de les diferents 
àrees on nosaltres gestionem des de l’oposició la seva tasca, se’ls ha demanat que es 
desvinculi les partides entre aquelles que són de promoció directa del pressupost 
municipal i ara em poso seriós i aquelles que venen de subvencions externes. Per 
tant, com que ja li hem demanat 70 vegades li torno a demanar un altre cop en el Ple i 
per tant, no li hem demanat directament a vostè, perquè vostè representa en aquest 
moment les diferents àrees, per tant, diguem-ne que focalitzo en vostè però estic 
focalitzant en les altres regidories, per tant, no fotem, o sigui que si s’han demanat 
s’han demanat, per tant, els hi demanaria que les posessin. I diguem-ne a vostè li 
semblarà estrany que jo parli de les inversions de la Generalitat. Jo no sé si vostè s’ha 
escoltat el seu discurs, que m’ha agradat, m’ha agradat la seva conferència però 
diguem-ne que segurament això té més a veure amb el pressupost municipal que 
altres coses. Per tant, si li sembla bé continuem a la segona part que serà d’aquí a 
uns dies. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra:   8 (PSC, ICV-EUiA i PP) 

Abstencions:       2 (ERC) 
 

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

NÚMERO 19 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2010. 
 
 A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 
d'abril, pel que es desenvolupa el Capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
 D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost 
com poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables 
o les generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
 Atès el corresponent informe d’Intervenció d’11 de novembre d’enguany on 
s’informa favorablement de la possibilitat de realitzar la modificació pressupostària i 
tenint en compte la mesura extraordinària en aplicació de l’article 14.1) del RDL 
8/2010, de mesures urgents contra el dèficit públic, en que s’obliga els ens locals 
(Ajuntament i els seus organismes autònoms) a efectuar una reducció retributiva a 
partir del juny de 2010 fins a la finalització d’aquest exercici econòmic, i tals estalvis de 
personal s’han de destinar obligatòriament a una amortització anticipada del deute 
financer a llarg termini. L’import total de l’estalvi retributiu destinat a amortització 
anticipada per part d’aquest Ajuntament i els seus organismes autònoms és de 
976.413,97 €. 
 
 Vistos els annexos que formen part de l’expedient, entre d’altres aspectes cal 
considerar que el total d’increment de despesa neta final és de 275.839,03 €, tenint en 
compte que aquest finançament prové de la major recaptació de l’impost sobre 
increment dels valors dels terrenys (65.626,83 €) i de la disposició del líquid de 
romanent de Tresoreria per a despeses generals per import de 210.212,20 € 
 

 PROPOSO: 
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 1r.- APROVAR l’expedient de modificació número 19 del Pressupost de 

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

transferència, crèdit extraordinari i suplement de crèdit, circumscrita als següents 
termes: 
 

 Crear diverses partides pressupostàries de despeses segons consta a l’annex. 

 Incrementar una llarga relació de partides o aplicacions pressupostàries de 
despesa segons consta a l’annex. 

 Efectuar transferències de crèdit positives de diverses partides o aplicacions 
pressupostàries de despesa segons consta a l’annex a càrrec de transferències 
negatives pel mateix import. 

 

 2n.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis 
d'aquest Ajuntament l'edicte d’exposició pública d'aquesta modificació del pressupost 
de 2010, durant un termini de 15 dies i si durant el qual no s'han presentat 
reclamacions quedarà definitivament aprovada aquesta modificació pressupostària.  

 

 3r.-  DONAR COMPTE I ORDENAR al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament, 
i a la Intervenció Municipal dur a terme de manera immediata la comptabilització i 
execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmico-
administratius d’aquestes específiques modificacions de Pressupost. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Es tracta 
d’un expedient de modificació del pressupost 2010 que incorpora molts moviments de 
diferents partides que durant l’any s’han anat produint per part de tots els àmbits 
d’actuació que han anat ajustant amb els seus propis pressupostos, per tant, hi ha una 
gran quantitat de moviments entre partides dels diferents àmbits per un import global 
d’1,4 milions d’euros. Però en definitiva des d’una perspectiva econòmica la quantitat 
de dotació addicional, és a dir, la més despesa que es pressuposta en aquest 
expedient de modificació és de 275.000 euros, 210.000 dels quals provenen del 
romanent de Tresoreria que disposàvem de l’exercici anterior i 65.000 euros que 
provenen de la previsió de liquidació de plusvàlues i que alimenten aquest expedient 
de modificació. Evidentment no m’entretinc amb el conjunt de partides que responen 
totes elles a les diferents dinàmiques de gestió i l’evolució de la gestió dels 
pressupostos per part de cadascuna de les àrees i que s’han anat acumulant i que 
finalment es posen en ordre en el pressupost 2010. 
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: El nostre 
Grup s’abstindrà en aquest punt perquè entre d’altres partides a desprogramar hi ha 
una sèrie de partides que anaven vinculades a un equipament futur que era la Sala de 
Concerts. Nosaltres no compartim -com ja hem pogut anar expressant en Comissions 
Informatives i també a la premsa local de Sant Cugat- part d’aquest projecte, sobretot 
perquè la no inversió d’aquests diners ens suposarà no poder fer un control públic 
potent sobre aquest nou equipament que hagués pogut esdevenir més públic o privat 
que no només privat. Haguéssim pogut plantejar un concurs i conèixer diferents i 
altres opcions i a més perquè amb la informació que a dia d’avui hi ha damunt de la 
taula no haguéssim desprogramat aquest pressupost quan no sabem del cert si això 
acabarà esdevenint un espai d’assaig sí o no, tot apunta que no, si esdevindrà un 
espai de lleure alternatiu, que això vol dir accés d’entitats, això vol dir activitat de 
cultura regional i popular com Carnestoltes, Cap d’Any, etc. I si esdevindrà una 
promoció pels grups locals de la ciutat. En aquests moments no tenim més informació 
com per poder dir si serà això o no serà això, per tant, no haguéssim pas 
desprogramat aquesta partida. 
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 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Avia’m 
molt breument per també d’alguna manera en aquest cas nosaltres votarem en contra, 
ja perquè estàvem en contra del pressupost i aleshores és el típic. Per coherència 
votarem en contra d’aquesta modificació de pressupost, però també volíem posar 
èmfasi en el tema de la Sala de Concerts, de la baixa d’aquests 800.000 euros que 
bé, en aquest cas la Sala de Concerts ha tirat endavant o sembla que tirarà endavant, 
és un model que en aquest cas ICV-EUiA no està d’acord, no li agrada aquest model i 
entenem que en un equipament públic hauria d’haver estat ..., això hauria d’haver 
sortit a concurs i hauria d’haver tingut una concessió i un cert control en aquest 
projecte. Només no ens agrada ni la forma ni quin és el mètode que s’ha triat. Potser 
en el conveni, en el contingut del mateix ens encanta, però de moment no ens agrada. 
No ens agrada perquè no ho veiem clar. I en segon lloc hem vist aquí una sèrie de 
partides que ja a la corresponent Comissió Informativa anirem preguntant, però sobta 
que es donin de baixa 800.000 euros d’una sala de concerts i hagi d’alta una partida 
de gairebé 1 milió d’euros per expropiacions. Això sobta. O sobta també la pujada de 
consums ..., segur que hi ha explicacions, ho demanarem a les Comissions 
Informatives, la pujada de consums en la via pública, què és el què passa o no passa, 
quina és la previsió o no previsió que s’ha fet en aquest cas.  

 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres votarem en contra aquesta dinovena modificació de crèdit, això per se no 
hauria de ser dolent, també hauria de quedar clar perquè els pressupostos bé han de 
tenir la seva capacitat de modelatge segons les situacions. Per què votarem en 
contra? Bé, vostès ja m’han trepitjat part del discurs, però és cert que la Sala de 
Concerts, diguem-ne el fet de que es desproveeixin aquestes actuacions 
econòmiques s’allunyen del nostre model. Això no vol dir que la sala que vostès estan 
programant pugui ser positiva o no, simplement estem canviant de model i permeti’m 
que li digui jo crec que no hi estarem d’acord nosaltres en que una inversió milionària 
es faci sense concurrència pública. A partir d’aquí, ara no toca, però segurament 
parlarem d’altres situacions. Com els dèiem, no estem d’acord en com s’han dividit 
perquè dóna la sensació que la pressupostació inicial d’alguns temes lligats a 
subministraments es va fer curt o hem tingut més despesa i per tant, no ho trobem 
positiu. En qualsevol cas això ..., suposo que no en tindrem cap més fins el final o 
podria ser que hi hagués alguna però ja aquest pressupost està tancat. Recordar 
però, que després m’ho diran, per què hem tingut capacitat de fer aquesta 
modificació, per què encara tenim superàvit? Doncs home perquè van venir 15 milions 
d’euros de SOREA que van permetre rescatar els 13 milions que hauríem tingut de 
dèficit de l’Ajuntament. A vostès no els agrada que ho diem i això fins i tot avorreix 
però les actes queden pel que queden i diguem-ne que estem aquí per deixar-ne 
constància. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     13 (CiU) 

Vots en contra:  8 (PSC, ICV-EUiA i PP) 

Abstencions:      3 (ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
 

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

 15.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 

 . REGIDOR SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 

 

PISCINA FITNESS DE MIRA-SOL: Bé, faig una pregunta-prec. Al meu Grup li 
agradaria saber en quin estat està el fitness piscina o piscina fitness de Mira-sol. 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  15.11.10                    pàg. 56 

 
ESBORRANY ACTA 

Sabem que l’empresa ha d’acabar de dir si continua o no l’obra. Així ens ho van fer 
saber al darrer grup de treball i si ens poden donar alguna novetat avui al respecte els 
ho agrairíem. I el prec seria que en cas de que l’empresa desisteixi preguem que obrin 
un nou diàleg amb els veïns i veïnes per replantejar el tema. Un tema que té una 
llarga història. Els veïns i veïnes de Mira-sol van demanar una piscina i prou. Potser 
és el moment de tornar a pensar què és el què cal al barri i també demanem obrir 
aquest debat amb els grups polítics de l’oposició ja que també tenim opinió sobre el 
tema. 
 

RECORD PER AL LINGÜISTA I FILÒLEG JOAN SOLÀ: I després volia fer un prec, 
no partidista, en absolut, perquè així la persona voldria que fos. Vull compartir un 
sentiment i un reconeixement i un record a en Joan Solà, home acadèmic per damunt 
de tot amb qui vaig compartir molts moments a Barcelona i sobretot part de les 
vacances a la casa mare de la família de la seva dona, un petit poble de León, San 
Cristobal de la Polantera on era estimat i compartia excursions, partidetes, etc. En els 
debats de sobretaula amb molts acords i alguna petita discrepància vull constatar la 
seva visió flexible i de modernització de la nostra llengua. La història lingüística 
d’aquest país ha tingut molta sort de tenir en Joan Solà. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 

 

RECORD PER AL LINGÜISTA I FILÒLEG JOAN SOLÀ: Penso que la immensa 
majoria de gent de membres d’aquest Consistori compartim l’admiració per la figura 
d’en Joan Solà i si més no la seva absència deixa un buit que ens agradaria veure en 
el panorama sociolingüístic català qui és la persona que pot omplir-lo. 
 

PISCINA FITNESS DE MIRA-SOL: Quant a la piscina de Mira-sol tenim alguna 
novetat i és que aquesta setmana, no recordo, la setmana passada disculpin, a finals 
de la setmana passada varem rebre un escrit de l’empresa concessionària del servei 
en el qual renunciava a la concessió. Això ha estat recent, saben que nosaltres hem 
estat durant temps intentant donar totes les facilitats perquè això pogués continuar 
amb el benentès que si anàvem al rescat de la concessió pensàvem que ens costaria 
molt trobar un nou concessionari. Ara s’obre doncs un nou temps en el qual haurem 
de reflexionar avia’m què és el què fem. Nosaltres continuem mantenint que aquest 
equipament de Mira-sol ha de ser un equipament més complert que no pas una 
simple piscina d’estiu i alhora és un equipament que hauríem d’intentar que es pogués 
fer sense cost per l’Ajuntament, és a dir, a través de la inversió privada. Això 
pensàvem que era possible, de fet ho era, el que passa és que la crisi econòmica com 
ha passat en moltes inversions privades ha afectat en aquesta piscina o complex de 
Mira-sol. Bé, encetem un període de reflexió que no tenim cap mena d’inconvenient 
en compartir amb els Grups polítics i amb els veïns de Mira-sol. És més, ho haurem 
de fer però és una notícia com li deia tan recent que no hem tingut quasi bé temps de 
valorar-la. 

 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Faré 
dues interpel·lacions, una al Sr. Escura i l’altra al Sr. Joly. 
 

FESTA TARDOR I CARPA A LA PLAÇA OCTAVIÀ: Abans de començar amb el Sr. 
Escura voldria felicitar la tasca de les entitats de la Festa de la Tardor i de la seva 
Comissió organitzadora i per tant, ja sap per on vaig, em refereixo a la Carpa que està 
en aquests moments, la carpa cultural, la carpa que té una exposició que està posada 
a la Plaça Octavià, i que segons el nostre criteri ha condicionat o va condicionar la 
celebració de la Festa de la Tardor i també segons el nostre criteri diguem-ne que es 
tapa el Monestir, que considerem que les vistes a un monument de caràcter nacional 
no hauria de ser. Per tant, el que li demano és que si vostè, entenc que vostè està 
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d’acord amb que es posés la carpa davant del Monestir, avia’m si em podria donar els 
arguments que ha jugat a favor de posar aquesta carpa aquí i no en un altre lloc. 
 

ANUNCI AL FINANCIAL TIMES: I la segona pregunta, la segona interpel·lació al Sr. 
Joly és en referència a l’anunci que es va realitzar al Financial Times fa uns mesos 
que ja varem tenir l’oportunitat de parlar-ne i per tant no em repetiré, és quan es fan 
inversions a vegades es veu el retorn d’una manera molt ràpida, i dedicada al Sr. 
Recasens si parléssim de temes de menjador a l’ASDI per exemple sabríem quin és 
el retorn d’aquesta inversió perquè es veu diguem-ne. Ens pot dir quin ha estat el 
retorn de la inversió d’aquests 20.000 euros? Gràcies. 

 

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

SR. ESCURA (RESPOSTA): 

 

FESTA TARDOR I CARPA A LA PLAÇA OCTAVIÀ: Bé, Sr. Villaseñor, amb molta 
sinceritat, he rebut moltes avaluacions i valoracions sobre el tema de la Festa de la 
Tardor. Personalment més d’un centenar els dos dies que hi vaig passejar, moltes 
més encara de diferides, amb una valoració excel·lent, tant pel que fa a l’organització 
com per l’espai, en fi, pel transcurs de tota la Festa de la Tardor i concretament he 
rebut, li dic amb tota sinceritat, tres queixes, tres només. La de la Sra. Pilar Gorina, 
que ens hi varem trobar i m’ho va comentar allà mateix, la del seu marit i la de vostè 
per escrit. Ho vaig llegir a Cugat.radio. Són les tres queixes, li dic amb tota sinceritat, 
amb tota sinceritat. Ara, també li haig de dir que sóc convençut demòcrata, penso que 
la democràcia és el respecte a les minories, la seva queixa em mereix tot el respecte 
del món, la veritat sigui dita, triar sempre serà trair, vostè també ho sap, triar és trair. 
Cal triar sempre per la majoria i trair el menor nombre possible de sensibilitats. Miri 
feia molts mesos que estava intentant compatibilitzar, això també és una dada certa, 
diferents esdeveniments a la Plaça del Monestir, fa molts i molts mesos. Tothom vol 
anar a la Plaça, això també és una cosa que és prou coneguda. Tothom, 
absolutament tothom, a poder ser les Barraques de la Festa Major es farien a la Plaça 
del Monestir, la Sala de Concerts es faria a la Plaça del Monestir. En fi, estic parlant 
d’esdeveniments que varem haver d’encaixar com és la Setmana del Llibre, el Festival 
de Poesia, els actes del 25 Aniversari del TOT, la Festa de la Tardor, la Diada de 
Castellers, La Carpa de la Caixa, sí senyor, la Carpa de La Caixa, de la Fundació. La 
Carpa de la Caixa té una altíssima valoració per tota la ciutat, és a dir, té un èxit, és un 
tipus d’exposició d’altíssim nivell amb un baixíssim cost pel municipi, pràcticament 
zero, té un retorn molt gran a la ciutat i precisament enguany coincidia amb un tema 
com és el del bosc, d’una actualitat de primeríssim ordre com és el tema del Parc del 
Collserola. I el que també era sine qua non, és que o es feia allí per condicions 
logístiques d’espai, de necessitats, etc, o no es podia fer enlloc altre. Bé, la qüestió 
també s’ha de reconèixer i també li haig de dir que durant un temps varem aconseguir 
quadrar totes aquestes activitats que jo li he exposat. Les varem arribar aconseguir 
quadrar durant un temps, de manera que optimitzàvem les despeses 
d’infraestructures, etc. Però també és cert que en un moment determinat se’ns va 
desllorigar una mica tot aquest quadrant per un canvi de dates inesperat com també 
és previsible quan tens tantes coses a encaixar. Bé, jo l’únic que puc dir Sr. Villaseñor, 
és que evidentment té tot el meu màxim respecte pel que fa a aquesta queixa 
concreta, però cregui’m que fem tot el possible per compatibilitzar el munt d’activitats 
que hem de fer a la Plaça del Monestir i a Sant Cugat i que el que és segur és que 
mai aconseguirem la perfecció, això segur. 

 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY 

(RESPOSTA): 

 

ANUNCI AL FINANCIAL TIMES: Sí, sobre la publicació d’aquest anunci ..., Sr. 
Villaseñor jo crec que seria una mirada molt curta intentar buscar una correlació 
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directa entre un anunci i el rèdit que això suposa per una ciutat com Sant Cugat. Jo 
crec que seria una simplificació del missatge terrible. Jo crec que el que es posa de 
manifest i és absolutament indiscutible és el posicionament internacional d’aquesta 
ciutat. Remetent-nos als pressupostos només ha d’agafar la visió del mapa estratègic 
a dalt de tot i veurà que li posa que aquesta ciutat vol i ha volgut ser referència al món 
i en diferents temàtiques ho ha intentat, ho ha treballat i fins i tot m’atreveixo a dir que 
ho ha aconseguit. Si avui en dia vostè viatja arreu del món veurà que Sant Cugat és 
una ciutat coneguda i això també lliga aquesta visió, no és una visió qualsevol perquè 
ens fa gràcia ser coneguts al món sinó que aquesta visió creiem que té un impacte 
directe amb les possibilitats de creixement econòmic d’aquesta ciutat. Una ciutat on hi 
ha molta empresa internacional, on hi ha molta multinacional que està posant les 
seves seus corporatives i on la nostra vocació és el que li dèiem abans, teníem 
aquells dos eixos estratègics: un era reactivació econòmica. És fonamental que les 
empreses de la nostra ciutat es sentin còmodes i creguin que estan en un territori que 
compleix les millors condicions per a que la seva activitat sigui beneficiosa, sigui 
propera i puguin seguir creixent. Com és d’important que una Hewlett Packard 
segueixi existint en la nostra ciutat Sr. Villaseñor? Com és d’important que una Lucas 
segueixi produint a casa nostra en un món de l’automòbil tan globalitzat com el que 
tenim? Com és d’important que una Roche ara tingui una nova línia de producció? 
Potser precisament perquè està ubicada en una ciutat que té vocació internacional i 
que té una ciutat que l’acompanya i que pensa que li posarà fàcil per a que la seva 
activitat pugui seguir donant fruits i pugui seguir donant llocs de treball? Escolti, 
l’article, l’anunci al Financial Times, l’anunci a la revista de projecció internacional que 
també n’hem fet algun i que es reparteix als aeroports i tants anuncis com faci falta i 
que podem pagar, evidentment que projecti aquesta ciutat al món i que projecti la 
seva ubicació si això comporta creixement econòmic que és el que esperem. 

 

 . REGIDOR SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (RÈPLICA): 

 

FESTA TARDOR I CARPA A LA PLAÇA OCTAVIÀ: Penso que ha estat desafortunat. 
M’ho he pres amb molt sentit de l’humor, pel meu marit no penso contestar, ell és qui 
li hauria de contestar. Per mi jo li vaig transmetre aquell mateix dia no la meva 
sensació sinó la que m’havien anat comunicant una sèrie de gent en una sèrie de 
parades i també del dissabte anterior que no tenien llum. Li vaig anar comunicant una 
sèrie de coses que no eren pas la meva sinó que eren les que cadascú parla amb qui 
parla i a mi moltes entitats em van dir, no és la festa en si, que la festa en si pot ser 
fantàstica, sinó que és la ubicació. I això li vaig transmetre. Si vostè té la sort que 
ningú més li ha transmès doncs “estupendo”. Ho trobo desafortunat per això. 

 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 

(RÈPLICA): 

 

FESTA TARDOR I CARPA A LA PLAÇA OCTAVIÀ: Sí, en la línia que comentava la 
meva companya, jo crec que no ha estat encertada la seva intervenció. Jo crec que ha 
tingut un to impertinent, però com que ens coneixem jo sé que vostè no ho ha fet 
volent. En qualsevol cas nosaltres hem tingut una interpretació que no era la que 
vostè cercava, perquè clar jo crec que és impossible que vostè solament hagi rebut 
aquesta observació ... Acabaríem molt ràpid. Jo li demanaria si us plau que obri més 
les orelles, nosaltres també les obrirem per trobar el centenar de persones que estan 
a favor i sí que li demanaria que si l’any que ve es tornés a donar la situació que 
habilitessin més il·luminació a la zona de la Plaça perquè el dissabte a la tarda van 
haver-hi, vostè sap, alguns problemes amb persones discapacitades. I això no té res a 
veure amb la carpa de l’entitat financera, però té a veure amb el devenir de la festa, 
que també forma part del seu marc d’organització. 

 

 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:  
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SALA DE CONCERTS: Bé, en la línia aquesta de la Sala de Concerts, però ja veig 
que els joves del Consistori m’han tret casi la meitat de la intervenció. Per tant, jo faré 
com a persona assenyada i gran d’aquest Consistori, faré una reflexió. Una reflexió 
entorn a la Sala de Concerts. Nosaltres teníem en el cap una sala de concerts de 
model públic, prioritzant la demanda dels joves amants de la música i més 
concretament complir un compromís de l’equip de govern de ja fa 7 anys en el primer 
Pla de Joventut que en el seu dia va liderar un dels joves -i que ara ja no ho és tant-, 
el regidor d’ERC, Sr. Toni Ramon. Ja fa temps que estem incloent que per la manca 
de recursos públics fer la sala de concerts la vèiem com una utopia. No oblidem que 
estem en temps de crisi, encara que l’equip de govern té una política d’inversions 
legítima amb altres prioritats. El compromís de PROMUSA en aquest affair, llogant 
una nau de la seva propietat ha de ser del tot rigorosa per no deixar cap serrell en el 
contracte de l’operació, cap compromís que ens porti en el futur per un mal de panxa 
o de rendibilitat en el negoci a hipotecar l’Ajuntament per a tornar la inversió del 
promotor. Ja hem demanat i demanem la documentació pertinent i que l’àrea 
corresponent de Cultura de l’Ajuntament es reservi part del control de la programació 
per tal de donar cabuda a diferents col·lectius i grups de música de la nostra ciutat. En 
el projecte privat de la sala de concerts no es veu contemplat el que en el seu dia el 
Pla de Joventut també demanava, que són els grups d’assaig, i dels quals 
demanarem que la inversió pública prevista, que ja veig que ja l’han treta, destinada a 
la sala de concerts vagin destinades a una part de la construcció dels mateixos. I una 
altra, potser, destinada a entitats de música a través de convenis per donar beques 
als seus alumnes i poder utilitzar els grups d’assaig. Ja anunciarem en el futur una 
moció al respecte. Prenguin nota de la reflexió i el repte estarà en com podrem 
gestionar tots aquests compromisos acordats en el Pla de Joventut. El Pla de Joventut 
amb la promotora privada i la ciutadania, a través de la gestió i enfortiment del que 
nosaltres creiem i anomenem d’una manera inequívoca gestió pública.  

 

 . REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, SRA. SALAT (RESPOSTA): 

 

SALA DE CONCERTS: Al llarg del Ple hem sentit que diferents Grups d’aquest 
Consistori parlaven de concurs públic quan encara tenim molt fresc el fracàs de 
l’anterior projecte de la Sala de Concerts, la Sala de Concerts de Volpelleres, que en 
època de vaques grasses els recordo, va quedar desert per manca d’inversors i de 
gestors. En moments de difícil conjuntura econòmica cal repensar projectes, cal 
definir nous escenaris, nous models i aprofitar noves oportunitats. El Sr. Villaseñor ens 
recordava que PROMUSA és Ajuntament. Doncs bé, l’Ajuntament podrà disposar 
d’aquests 800.000 euros per estalvi o per qualsevol altra cosa, però també disposarà 
d’un llogater durant entre 12 i 25 anys, un llogater que permetrà a PROMUSA 
recuperar la inversió per la construcció de la nau. Un llogater que acondiciona l’espai 
per valor d’1’5 milions d’euros, que gestionarà el servei i que en aquest servei 
l’Ajuntament hi tindrà un paper molt important via conveni per tal de garantir el retorn a 
la ciutat. Fins ara hem treballat i així ho hem explicat en el procés que garantia la 
viabilitat jurídica i econòmica de la qual depenia una cosa tan senzilla però a l’hora tan 
complicada com és el tenir o no tenir la sala. Ara tenim la sala, ho podem dir amb 
il·lusió i hem d’acabar de treballar el projecte en col·laboració amb tots els implicats. 
El Sr. Àlvar Roda comentava que el projecte no s’adequa a les necessitats i jo li 
voldria dir que a partir del mes de setembre i potser una miqueta abans per Festa 
Major podrem fer un petit tastet, tindrem un equipament, una sala de concerts més 
cèntrica del que s’ha parlat mai, amb una programació de nivell que sigui una 
alternativa d’oci real per als joves que es traslladen a d’altres ciutats amb una 
promoció potent que es farà dels grups locals que s’inclouran les seves actuacions a 
la programació musical amb grups destacats i davant de públic nombrós. S’inclourà 
programació musical familiar els diumenges. Es farà programació i concerts en directe 
en horari de tarda per a joves menors d’edat i molt important es farà la utilització per 
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part d’aquest Ajuntament, d’aquest Consistori, s’utilitzaran les instal·lacions entre 
setmana per programació cultural municipal i per programació d’entitats. Els joves 
tindran descomptes, el mateix jove que anunciava fruit del pacte amb Esquerra de les 
Ordenances Fiscals de fa 2 anys i un llarg etcètera que permetrà tenir la millor sala de 
la manera més sostenible possible que hem trobat i al més aviat possible.  

 

 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 

 

PERILLOSITAT POUS A LA FLORESTA I LES PLANES: Hem constatat que entre la 
Floresta i les Planes, a diferents solars sense tancar i sense protecció hi ha diferents 
pous oberts i sense tapa. Algun d’aquests pous, ho hem pogut constatar, tenen entre 
15 i 20 metres de fondària i estan absolutament oberts. El primer que els demanem és 
que esbrinin la propietat d’aquests terrenys i facin posar les mesures per a que no 
atemptin contra la seguretat i alguns veïns ens han comunicat que en algun d’aquests 
pous sempre hi ha nens jugant al voltant i evidentment això és un perill. Nosaltres 
tenim la localització i fotos dels pous que si volen vostès, demà els podem facilitar. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 

 

PERILLOSITAT POUS A LA FLORESTA I LES PLANES: Doncs sí Sr. Grangé, li 
preguem que ens ho faci arribar ràpidament per a que puguem actuar amb la urgència 
requerida per la situació. O sigui, que si demà m’ho pot fer arribar a mi personalment 
o a la Tinent d’Alcalde de Territori actuarem immediatament.  

 

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

 

SALA DE CONCERTS: No volia fer-ho però m’han obligat a referir-me quan he sentit 
la paraula fracàs de l’anterior projecte. És veritat, el concurs es va declarar desert, és 
veritat, és innegable. Ara, el que pot fer un govern que l’interessi aquest tipus 
d’equipament és l’endemà començar un procediment negociat, revisar el què ha pogut 
passar i posar-s’hi a treballar. Coses que vostès no han fet fins ara a última hora. 
També parlant de lleure alternatiu nosaltres varem aportar una proposta en aquest 
plenari que va ser aprovada per unanimitat que era per fer el que jo diria el Sr. Boix 
que va batejar com un pacte de nit, fent un símil amb algunes altres ciutats que ho 
han fet, doncs per poder ocupar les diferents places i carrers de la ciutat per fer 
activitats de les entitats, activitats de lleure alternatiu, concerts, etc. Entenc que si el 
concurs va quedar desert el juny de 2007 i fins ara no han pogut fer res de la sala de 
concerts, i encara pitjor, no ens han fet participar absolutament en res, doncs això que 
es va aprovar l’abril de 2008 segurament en aquest mandat jo no ho voldré i suposi 
que el qui entri en aquest Consistori a lo millor arriba a fer sort i veu com a les places i 
carrers de la nostra ciutat s’hi pot fer activitat. Abans es parlava de la Festa de la 
Tardor i jo no sé si vostès van assistir a la Festa de la Tardor en horari de dissabte 
vespre-nit, quan ja es va pondre el sol, no sé si a aquestes hores hi són, però es va 
fer una festa i un sopar i uns concerts força, força interessants. Justament això és el 
que nosaltres definim com a lleure alternatiu. Les entitats de cultura tradicional i 
popular de la ciutat reunides en aquesta gestora, promotora, diguéssim, coordinadora 
que han creat, van organitzar aquest sopar, aquest concert. Per què és tan difícil en 
aquesta ciutat que les entitats de la nostra ciutat puguin fer activitat al carrer? Per què 
des de l’abril de 2008 un acord que es pren per unanimitat a dia d’avui només ha fet 
una sola reunió amb les entitats i se’ns va anunciar en una Comissió Informativa que 
tindríem una reunió properament d’aquesta Comissió Informativa, jo diria que fa dos o 
tres mesos, i aquesta reunió de moment no s’ha celebrat? Què tenen en contra vostès 
de que s’hi pugui fer activitat en places i carrers centrada en aquest lleure alternatiu 
impulsada per joves de la ciutat i per les nostres entitats? I a més, què tenen que 
constantment estem banalitzant sobre els joves i per exemple sobre barraques que 
ara sembla ser que es podrien fer a la Plaça Octavià, que estaria molt bé? Jo crec que 
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aquest debat de lleure alternatiu i de les entitats joves de la ciutat i no tan joves, 
perquè moltes vegades les demandes poden venir d’entitats que tenen franges d’edat 
molt més àmplies, no sé què està passant que no podem mai acabar de desenvolupar 
aquestes activitats. 
 

 . REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT SRA. SALAT (RESPOSTA): 

 

SALA DE CONCERTS: Sr. Toni Ramon, parlava de fracàs perquè vostè també ho ha 
dit, no varem tenir la resposta que esperàvem per part dels gestors. Però d’aquest 
fracàs també en va sortir una altra oportunitat que ha estat poder tenir una sala de 
concerts més a prop de la ciutat del que la teníem abans. Per tant, no era ni molt 
menys una crítica, espero que no s’ho hagi pres així, però realment l’oferta privada 
d’aquell moment en èpoques grasses ja no va poder donar resposta a un model. 
Aleshores, quant al tema de les reunions del pacte de nit no tenim absolutament cap 
problema. Els tècnics hi estan treballant, i estan treballant replantejant aquesta 
concepció de Pla de Pacte de Nit que va sortir del Pla Local de Joventut, perquè 
volíem que hi participessin molts agents i li vaig comentar que hi havia sectors perquè 
no tenia sentit fer-ho només amb els joves si es volia arribar a un pacte, sinó que hi 
havien d’estar tots els actors implicats i realment està costant que donin resposta, està 
costant que donin resposta i s’impliquin els locals d’oci nocturn, les entitats veïnals i 
les associacions de pares i mares. Aleshores varem tenir una reunió la setmana 
passada i els varem demanar als tècnics perquè s’està portant exclusivament des del 
punt de vista tècnic, que convoquessin la reunió i es treballés en un dels eixos 
principals que era el mapa d’espais. El mapa d’espais amb el que han estat treballant 
per a definir què es pot fer i amb quines condicions a cadascun dels espais del carrer. 
Si volen, abans de fer-ho arribar als membres del Pacte de Nit, els podem fer arribar 
també aquesta documentació que jo encara no l’he vista però que disposen els 
tècnics. 

 

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

 

SALA DE CONCERTS: Seria tot un detall tenir tota aquesta informació, sobretot 
abans de que surti a la premsa, que és com estem acostumats. Repeteixo, abril de 
2008, el mapa d’espais ens el van donar fa temps. Fins i tot ens definien quin tipus de 
música es podia fer a cada lloc i varem tenir una discussió també amb el Sr. Joan 
Calderon implicat sobre si música rock, música heavy, etc. Repeteixo, abril de 2008. 

 
 Conclòs l’anterior i essent les 22,39 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc i 
data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


