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Srs. Assistents: 
 
Presidència: 
M. CONESA I PAGÈS 
 
Tts. d'Alcalde: 
J. RECASENS I GUINOT 
J. JOLY I LENA 
J. ROMERO I TEJERO 
C. PARAIRA I BESER 
S. PELLICER I LÓPEZ 
X. ESCURA I DALMAU 
 
Regidors: 
X. MARTORELL I VILLALOBOS 
M. SUBIRA I ROCA 
J. PUIGNERÓ I FERRER  
E. SALAT I LLORENTE 
C. FORTUNY I CAMARENA 
X. AMADOR I PITARCH 
F. CAROL I ALFÉREZ 
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 un minut del dia vint-i-u de 
febrer de dos mil onze, es reuneix 
en sessió ordinària el Ple mu-
nicipal sota la Presidència de la 
Il·lma. Sra. Alcaldessa i amb 
l'assistència dels Regidors 
relacionats al marge, així com del 
Secretari General i de l’Interventor. 
 

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

 
 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES PLENS DE DATES 
28.12.10 (EXTRAORDINÀRIES) I 17.01.11 (ORDINÀRIA). 
 

- APROVAR per assentiment dels 24 membres electius presents els 
esborranys de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 28 de 
desembre de 2010 (extraordinàries) i 17 de gener de 2011 (ordinària). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Abans d’entrar en el punt del despatx d’ofici els 
hem d’informar que ens ha entrat una moció del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de suport a Acció Cultural del País Valencià i es sol·licita la incorporació 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.02.11                    pàg. 2 
 

en l’ordre del dia i hem de donar tràmit a la motivació d’urgència d’incorporar aquesta 
moció a l’ordre del dia, per tant el que farem és demanar als regidors i regidores si 
consideren motivada la urgència, ho votarem i, tot seguit, aquesta moció es discutirà 
en l’apartat de Mocions de grups municipals. Per tant demano si us plau als regidors i 
regidores que es pronunciïn. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:      23 (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC) 
Vots en contra:   1 (PP) 
Abstencions:       0 
 
DESPATX D’OFICI 
 
 2.- DACIÓ DE COMPTE DE DIVERSOS DECRETS D’ALCALDIA 
REFERENTS A MODIFICACIÓ DE CARTIPÀS POLÍTIC. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS dels Decrets d’alcaldia núms. 56/10 de 18 de 
gener, 132/11 de 25 de gener, 159/11 de 26 de gener, 175/11 de 27 de gener, 241/11 
d’1 de febrer i 327/11 d’11 de febrer, concernents a modificació parcial del cartipàs 
polític municipal. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Concretament ja ha estat exposat als diferents 
regidors i regidores els diferents canvis que hi ha hagut en el cartipàs polític i 
concretament també el canvi de dedicació del tinent d’alcalde d’Economia que 
passarà a tenir dedicació parcial. Entenc que és una dació de compte i que no cal 
votació. 
 
 3.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ DE DIVERSOS DECRETS 
D’ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL EN LA SEVA 
DOBLE TIPOLOGIA REGLAMENTÀRIA. 
 
 1r.- RESTAR ASSABENTATS dels Decrets d’alcaldia núm. 113/11, de 24 de 
gener, sobre nomenament d’adjunta al Cap del Gabinet d’Alcaldia, i del núm. 323/11, 
d’11 de febrer, sobre nomenament de Cap de Premsa. 
 
 2n.- RATIFICAR els Decrets d’alcaldia núm. 57/11, de 18 de gener, sobre 
nomenament de director d’Obres als Districtes, núm. 58/11, de 18 de gener, sobre 
nomenament de director àmbit d’Organització i Innovació, i núm. 324/11, d’11 de 
febrer, sobre nomenament de director de Recursos Humans.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En aquest cas també han estat informats 
abastament i els hem facilitat els currículums, concretament del nomenament de Cap 
de Premsa adjunta al Gabinet d’Alcaldia, Premsa i Comunicació; del Cap de Gabinet 
d’Alcaldia; del director d’Obres als Districtes; del director d’àmbit d’Organització i 
Innovació; i del director de Recursos Humans. 
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 Hi ha algun grup que vulgui intervenir en aquest punt?, doncs si no hi ha cap 
intervenció passaríem al següent punt de l’ordre del dia que és el de Declaracions 
Institucionals. 
 
 (En conseqüència el present punt resta aprovat per assentiment sense 
necessitat de votació de conformitat amb allò que disposa l’art. 108 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya).  
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 4.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL A FAVOR QUE EL GOVERN REGULI UN 
PROCEDIMENT QUE GARANTEIXI EL SECRET DEL VOT A LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT VISUAL A LES PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS. 
 
 Antecedents i motivació 
 
 Fins a les eleccions generals de 9 de març de 2008, les persones amb 
discapacitat visual, no podien exercir el seu dret al vot de forma autònoma i secreta 
com garanteix la Constitució a tots els ciutadans. L'article 87 de la Llei Electoral, els 
obligava a servir-se de "una persona de confiança" per escollir la papereta i introduir-
la al sobre de votació. 
  
 Des de l’any 2004, un grup d'invidents integrats en l'Associació Catalana per a 
la Integració del Cec (ACIC), va reivindicar l'establiment d'un sistema que garantís a 
aquest col·lectiu, mitjançant l'ús del braille, el secret i l'autonomia en l'exercici del vot, 
equiparant-nos, així, a la legislació d'altres països com Suècia i Alemanya en l'àmbit 
europeu, i a d’altres llatinoamericans com El Salvador, Bolívia, o Costa Rica, on ja es 
garantia. 
 
 Després d'una llarga lluita, que va incloure la recollida de 21.011 signatures 
registrades al Congrés dels Diputats, diverses proposicions no de llei aprovades a 
Andalusia, València i el Congrés dels Diputats; manifestacions, reclamacions davant 
les juntes electorals, el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble, i davant els 
tribunals, i una campanya de mocions aprovades pels ajuntaments, en què 103 
municipis catalans van donar suport a la iniciativa, en octubre de 2007, es va aprovar 
una reforma de la Llei electoral, que va garantir el vot secret dels cecs. 
 
 Així, la Llei Electoral en el seu article 87.2, va autoritzar el Govern a regular un 
procediment que garanteixi el secret del vot a les persones amb discapacitat visual en 
tots els processos electorals. Això ha permès votar secretament per primera vegada 
en la història democràtica a 1.623 persones en les eleccions generals de març de 
2008, o 207 en les autonòmiques catalanes recentment celebrades, per citar alguns 
exemples. 
 
 Però el Reial Decret 1612/2007, que va establir aquest procediment de vot 
accessible, va desenvolupar parcialment el mandat legal, ja que va excloure 
expressament de la seva regulació les eleccions municipals, que van quedar a 
regulació posterior condicionada a l'avaluació per part del Govern del funcionament 
del sistema recentment implantat. (Disposició addicional única del RD). 
 
 Malgrat el que preveu aquesta norma, i l'aprovació l'any passat d'una 
Proposició no de llei al Congrés dels Diputats en el mateix sentit, el Govern no ha 
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procedit a avaluar el funcionament del sistema implantat, i no ha regulat un sistema 
que garanteixi el vot secret i autònom als invidents en les eleccions municipals. 
 
 Atès que, si no es regula el procediment de vot accessible en les eleccions 
municipals, es produiria, a més d'una vulneració de la Llei electoral i d'un dret 
fonamental al vot secret i autònom, una greu discriminació de les persones amb 
discapacitat visual, que podrien votar secretament en les altres eleccions, però no en 
l'elecció del seu Ajuntament, l'Administració més propera al ciutadà. 
 
 És per això que es proposa al Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 
 Primer.- Instar al Govern de l'Estat espanyol, a regular, de conformitat amb el 
mandat establert en la Constitució, i en el número 2 de l'article 87 de la Llei Orgànica 
de Règim Electoral General, un procediment que garanteixi el secret del vot a les 
persones amb discapacitat visual en les pròximes eleccions municipals de maig de 
2011, similar al ja previst per a la resta de processos electorals. 
 
 Segon.- Remetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió, a la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, al Govern de l'Estat espanyol, al Govern de la Generalitat, al Congrés 
dels Diputats i al Senat, i al Parlament de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Voldria agrair la representació de la delegació a 
Sant Cugat de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, concretament agrair 
a Montserrat Trias i Llorenç Sabater que hagin volgut presentar-nos aquest document 
i entenem que és un document que llegirem tot seguit. 
 
 (L’Alcaldia-Presidència dóna lectura a l’anterior declaració institucional). 
  
 Entenc que és una Declaració Institucional i per tant està pactada i 
consensuada per tots els grups i confiem que amb el trasllat d’aquesta petició les 
persones amb deficiència visual a la nostra ciutat puguin votar amb total respecte al 
seu secret de vot en les properes eleccions municipals del dia 22 de maig. 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Voldria anunciar que la moció presentada pel 
grup municipal Socialista en relació a la Llei i dret de l’habitatge, i també la moció del 
grup municipal d’ERC en relació a la Llei hipotecària, han quedat refoses en una 
moció que ha esdevingut institucional i que llegirà el representant del grup Socialista 
Sr. Salvador Gausa. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Gràcies Sra. 
Alcaldessa, i gràcies també a tots els grups que han fet possible que això sigui un 
acord de tots. 
 
 5 i 6.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER TAL DE POSAR SOBRE LA 
TAULA LA NECESSITAT DE REFORMAR EL MERCAT HIPOTECARI. 
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 Atès que el dret a l’habitatge és un dret fonamental recollit en el nostre 
ordenament jurídic. 
 
 Atès que la crisi econòmica ha evidenciat l’alta dependència de l’economia 
espanyola del sector de la construcció, i que en l’esclat de la bombolla immobiliària hi 
ha una de les principals causes.   
 
 Atès que a Catalunya la població en atur se situa al 17,7% de la població activa 
i que això està repercutint en que una part creixent de la població no pugui fer front al 
seu deute hipotecari. Atès la importància quantitativa del deute hipotecari al nostre 
país que va passar d’una hipoteca mitjana de 111.000€ a l’any 2003 al màxim de 
184.000€ l’any 2006. 
 
 Atès que a Catalunya, des del primer trimestre de l’any 2007, s’han produït 
40.000 execucions hipotecàries, fet que comporta la pèrdua de l’habitatge per no 
pagament del deute hipotecari. Atès que l’any 2009 van registrar-se al conjunt de 
l’Estat un total de 93.319 execucions de les quals un 20% es van produir  a 
Catalunya,  el que significa que 8 de cada 1000 hipoteques van ser executades. Atès 
que des d’esclat de la crisi financera el nombre d’execucions s’ha multiplicat gairebé 
per 5. 
 
 Atès que les dades del Consejo General del Poder Judicial indiquen que 
s’executaran més de 350.000 desnonaments judicials per impagament d’hipoteques, 
tramitades entre el 2008 i el 2010 i que es preveu que aquest any 2011 i  el 2012 es 
podria arribar als 500.000 desnonaments judicials a tot l’Estat espanyol, i que només 
a Catalunya es podria procedir a unes 40.000 o 50.000 execucions hipotecàries, més 
del doble que el 2010. 
 
 Atès que a l’Estat espanyol, a diferència d’altres països anglosaxons, el préstec 
és personal amb garantia hipotecaria, és a dir grava la persona i no la propietat. Atès 
que en cas d’impagament la persona queda embargada a través de l’habitatge, resta 
de béns i sou, deixant-la en un estat de vulnerabilitat i desprotecció. Atès que en la 
nostra legislació no s’estableix cap diferència entre habitatge principal i segona 
residència. 
 
 Atès que, des d’una perspectiva comparada a la legislació europea,  hi ha 
exemples com els de França, Bèlgica o Alemanya en els quals és té compte la 
situació de sobreendeutament personal i deute hipotecari de les persones físiques 
quan el deutor ho és de bona fe (principalment per causes sobrevingudes: pèrdua de 
lloc de treball o malaltia) i el bé hipotecat és l’habitatge habitual. Atès que en els 
països anglosaxons en cas d’incompliment la persona pot saldar el deute amb el 
lliurament de l’habitatge sense embargament de cap altre patrimoni familiar. 
 
 Atès que la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), la Unió de 
Consumidors de Catalunya (UCC) i l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i 
Assegurances de Catalunya (AICEC-ADICAE) han elaborat recentment l’“Informe 
sobre la necessitat d’una nova regulació que garanteixi el dret a l’habitatge”. 
 
 Atès que Sant Cugat del Vallès ha experimentat, en la darrera dècada, un ràpid 
creixement urbanístic i demogràfic i que aquesta és una problemàtica que afecta 
directament a molts dels nostres conciutadans.  
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 Per tot això proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 Primer.- Manifestar la necessitat de reformar la Llei del Mercat Hipotecari per 
tal d’evitar el sobreendeutament familiar i les pràctiques abusives en l’activitat 
creditícia. 
 
 Segon.- Evidenciar, des d’una perspectiva comparada europea, la necessitat 
de contemplar i regular la situació de sobreendeutament personal i deute hipotecari 
de les persones físiques quan el deutor ho és de bona fe (principalment per causes 
sobrevingudes: pèrdua del lloc de treball o malaltia) i el bé hipotecat és l’habitatge 
habitual. Així mateix instar a estudiar i regular, en el seu cas, la dació en pagament 
com a formula de liquidació dels deutes dels particulars quan sigui el domicili habitual 
i el deutor ho sigui de bona fe o incorri en concurs de creditors. 
 
 Tercer.- Traslladar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i dels 
parlament de Catalunya la necessitat d’iniciar una reflexió amb consens amb els 
agents econòmics i socials per tal de fer possible una reforma de la legislació sobre el 
dret a l’habitatge i la Llei del Mercat Hipotecari. 
 
 Quart.- Traslladar aquest acord al President del Congrés, al President del 
Parlament de Catalunya, a la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), la 
Unió de Consumidors de Catalunya (UCC) i l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i 
Assegurances de Catalunya (AICEC-ADICAE). 
 
 Cinquè.- Donar difusió de la moció a través dels mitjans de comunicació. 
 
 (En aquests moments, essent les 19,14 hores, s’incorpora a la sessió el 
regidor no adscrit Sr. Váquez-Dodero). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Passem a la següent moció institucional, 
concretament és la moció presentada pel grup municipal d’ERC per a la creació de 
zones d’aparcament especial per a col·lectius que tenen aquesta necessitat, té la 
paraula per defensar-la i exposar-la el Sr. Grangé. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Volem agrair a 
tots els grups la sensibilitat que han tingut amb aquesta moció i per tant el seu acord. 
 
 7.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A LA CREACIÓ DE ZONES 
D’APARCAMENT ESPECIAL PER A PERSONES AMB PROBLEMES 
D’ACCESSIBILITAT TEMPORAL AL SEU VEHICLE (DONES EMBARASSADES, 
PERSONES AMB NADONS I PERSONES ACCIDENTADES).
 
 No és fins a l’any 1985 que l’Estat espanyol aprovà les primeres lleis on es 
reconeixien els drets de les persones amb problemes de mobilitat i autonomia 
personal. Malgrat el que s’ha fet des d’aleshores, encara queda molta feina per fer i 
moltes barreres arquitectòniques i socials per superar.  
 
 Les dones embarassades, les persones amb nadons i les persones 
accidentades es troben massa sovint amb la dificultat d’accedir a algunes places 
d’aparcament. Es dóna la paradoxa que mentre en el transport públic hi ha una 
sensibilitat cap a aquests col·lectius tot tenint un tracte preferent, la mobilitat en el 
vehicle és sovint impossible, en un acte tan quotidià, com és entrar o sortir del 
vehicle. 
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 És per aquests motius que es proposa l’aprovació dels següents acords: 
 
 1r.- INSTAR a tenir en compte la mobilitat de les dones embarassades, les 
persones amb nadons i les persones accidentades en el proper Plec de la concessió 
de les zones blaves i verdes d’aparcament. 
 
 2n.- INSTAR als Grups Parlamentaris catalans a elaborar una normativa 
d’abast nacional sobre aquesta realitat. 
 
 3r.- TRASLLADAR aquests acords als Grups Parlamentaris catalans. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sr. Grangé, queda aprovada també 
aquesta moció institucional, i els hi proposaria d’alterar l’ordre del dia per tal de tractar 
primer les mocions que han esdevingut institucionals i per tant deixar la que no ho és 
pel final de tot. 
 
 Per tant els hi proposaria tractar en aquest moment el punt 9 de l’ordre del dia 
que és la moció del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds per millorar els 
serveis de neteja als districtes que ha esdevingut institucional i que defensarà el Sr. 
Jaume Massanés. 
 
 En aquests moments s’altera l’ordre de despatx que es produeix en els 
següents termes:  
 
 9.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER MILLORAR ELS SERVEIS DE NETEJA 
ALS DISTRICTES.
 
 ATÈS que en el Plec de prescripcions tècniques del nou contracte de gestió 
dels serveis de neteja viària del municipi de Sant Cugat del Vallès el govern municipal 
va excloure les zones de: 
 
• La Floresta 
• Les Planes 
• Sol i Aire 
• Can Barata 
• Can Cortés 
 
 ATÈS que, de moment, en aquestes zones la neteja seguirà sent 
responsabilitat de la brigada d’obres municipal, fins que es vagi urbanitzant 
progressivament. 
 
 ATÈS que de forma periòdica es convoquen les reunions del Grup de Treball 
de Serveis Urbans als districtes i, amb la propera aprovació del nou ROM potser es 
constituiran nous grups de treball en barris que fins ara no tenien aquesta opció de 
participació en els afers territorials; entenent que el manteniment als Districtes no es 
pot entendre sense la participació dels veïns i veïnes.  
 
 ATÈS que es vol millorar el servei de neteja d’aquests sectors i districtes.   
 
 ATÈS que els mitjans materials i humans de la brigada són limitats  en relació a 
la gran quantitat de serveis que ha de prestar.  
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 Es sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 PRIMER.- Presentar un inventari dels mitjans, humans i materials, que 
l’ajuntament dedica a aquests serveis de neteja i els costos que representa, com a  
primer pas per optimitzar o incrementar aquests recursos. 
 
 SEGON.- Tornar a presentar als grups de treball dels districtes, la planificació 
prevista per la neteja en els sectors i districtes abans relacionats indicant les rutes, 
tipus de neteja i periodicitats. 
 
 TERCER.- Incloure el control de qualitat i el seguiment de la prestació del 
servei de neteja d’aquests sectors i districtes al grup de millora continua previst a la 
concessió de neteja viària i recollida adjudicada recentment. 
 
 QUART.-  Informar d’aquests acords i de la informació sol·licitada a la propera 
Comissió Informativa de Serveis Urbans i als diferents Consells de Districtes i Grups 
de Treball. 
 
 (El regidor Sr. Massanés dóna lectura a l’anterior moció institucional). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies Sr. Massanés, ara passaríem a la 
darrera moció institucional també presentada pel grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya-Verds en suport dels treballadors i treballadores de Hewlett Packard i que 
llegirà o defensarà el Sr. Joan Calderón. 
 
 10.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A LA SOSTENIBILITAT 
EMPRESARIAL I LABORAL DE LA FACTORIA DE HEWLETT PACKARD A SANT 
CUGAT. 
 
 Ens trobem en un context de crisi econòmica que està afectant al conjunt del 
món econòmic, empresarial i financer, a la vegada això implica una situació 
d’incertesa generalitzada dels treballadors i treballadores arreu del món. La crisi 
financera ha afectat a l’economia i en conseqüència al teixit empresarial i productiu 
del  nostre país. 
 
 Moltes empreses han fet un esforç important per adaptar els seus serveis i 
productes a la situació de l’entorn i dels mercats actuals, l’esforç en valor afegit i un 
esperit innovador esdevé una clau important. Les organitzacions que són capaces de 
compaginar l’esforç dels treballadors i treballadores amb els de la direcció i, en 
conseqüència, amb la propietat de l’empresa, són aquelles organitzacions que poden 
afrontar la situació actual amb possibilitats de supervivència i creixement futur. 
 
 Qualsevol corporació que aprofités un escenari de crisis com l’actual per a 
prendre decisions interessades que a la vegada afectessin al compromís propi del 
nostre estat del benestar amb el seu equip humà, no seria en cap cas justificable i les 
administracions han de vetllar per detectar possibles situacions com aquesta. 
 
 A la factoria de Hewlett Packard de Sant Cugat hi treballen més de 1000 
persones, la majoria viuen a la comarca del Vallès Occidental i també a la nostra 
ciutat, és per aquest motiu que aquest Ajuntament expressa la seva preocupació al 
respecte de l’anunci d’una retallada de 5.500 treballadors i treballadores a tot Europa. 
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 Atès que aquesta ciutat fa tot el possible per tal de crear una ciutat favorable al 
desenvolupament empresarial, a la innovació, a la tecnologia i, en definitiva, a la 
creació de llocs de treball amb futur, sostenibles i de qualitat, i que l’activitat i aposta 
de Hewlett Packard per estar al nostre país i ciutat és fonamental per als interessos 
comuns. 
 
 Atès que tal i com s’ha expressat anteriorment aquesta institució afavorirà 
qualsevol  acció que comporti un diàleg positiu entre la direcció de l’empresa i els 
treballadors i treballadores per tal de fer viable la continuïtat i creixement de l’activitat 
de l’empresa a Sant Cugat. 
 
 Aquest Ple adopta els següents acords: 
 
 1.- Donar suport i demanar que l’empresa generi un clima de diàleg i treball 
comú amb els treballadors i treballadores de la plantilla de Hewlett Packard per tal de 
mantenir una situació on no hi falti la comunicació i tots els actors, inclosa 
l’administració en allò que pugui aportar, empentin cap a uns mateixos objectius que 
han d’assegurar l’equilibri entre el  futur de l’activitat de l’empresa i la qualitat, 
sostenibilitat i garantia dels drets de totes les persones que hi treballen. 
 
 2.- Comunicar aquest acord a totes les parts interessades, la direcció de 
l’empresa i els sindicats. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Agrair el 
treball de tots els grups i agrair la presència de membres del Comitè d’empresa de 
Hewlett Packard. 
 
 (El regidor Sr. Calderón dóna lectura a l’anterior moció institucional). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies Sr. Calderón, ara passem tot 
seguit a tractar la moció presentada pel grup municipal Popular per a la defensa de la 
llibertat religiosa. Té la paraula la Sra. Berta Rodríguez. 
 
 8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA DEFENSA DE LA 
LLIBERTAT RELIGIOSA. 
 
 ATÈS que el novembre del passat any, un terrible atemptat perpetrat a Bagdad 
contra la comunitat cristiana resident en aquest país va acabar amb la vida de 
cinquanta-vuit persones, entre elles tres sacerdots. Menys de dos mesos després, l'u 
de gener de 2011, vint persones van morir en un atemptat al costat d'una església 
cristiana copta, a la sortida dels oficis religiosos de Cap d'Any a Alexandria, al nord 
d'Egipte. 
 
 ATÈS que aquests han estat els més tràgics i recents episodis de la creixent 
persecució religiosa que està patint la minoria cristiana a l'Iraq i en altres països de 
l'Orient Mitjà. Són habituals els actes de violència contra els cristians residents en 
aquests països, contra les seves propietats i, sobretot, contra els seus llocs sagrats. 
Així, almenys cinquanta-una esglésies han estat objecte d'atacs en els últims temps. 
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 ATÈS que recentment s'ha conegut un comunicat transmès per l'organització 
terrorista Al-Qaida, en el qual afirma que "totes les esglésies, les organitzacions 
cristianes i els seus líders religiosos són un objectiu legítim dels combatents islàmics". 
 
 ATÈS que la llibertat religiosa és un valor universal. La legislació internacional 
preveu aquest dret en la majoria dels seus textos: en la Declaració Universal dels 
Drets Humans apareix citat en 4 articles, i està expressament defensat en l'article 18. 
De la mateixa manera, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics recull als 
articles 18 i 27 el dret a practicar i confessar la pròpia religió. En els mateixos termes, 
també es refereix l'article 9 de la Convenció Europea de Drets Humans i el 14 de la 
Convenció dels Drets del Nen. 
 
 ATÈS que considerem que és imprescindible que la Comunitat Internacional 
actuï de forma decidida en defensa de la llibertat religiosa en el món, especialment en 
aquells països on són més evidents les vulneracions i atacs contra aquesta llibertat 
fonamental. 
 
 Per tot l’exposat, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès proposa els següents 
acords: 
 
 Primer.- Convidar als altres Grups Municipals a afegir-se a la present moció i 
mostrar la seva solidaritat amb les víctimes per tal de garantir la defensa de la 
llibertat religiosa en el món, especialment a l'Orient Mitjà. 
 
 Segon.- Comunicar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques; al Parlament de Catalunya; al Congrés dels Diputats i al Consell de 
Ministres d'Exteriors de la Unió Europea. 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
primer lloc vull donar les gràcies per les aportacions fetes pel Partit Socialista i 
comunicar que entre elles ha quedat suprimit l’últim atès de la moció. 
 
 (La regidora Sra. Rodríguez dóna lectura a l’anterior moció i ja la dóna per 
defensada). 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: El grup 
municipal d’Esquerra Republicana s’abstindrà en aquesta moció, primer de tot perquè 
no podem estar en contra del que és aquest acord però ens abstenim i no votem 
favorablement i per tant no ens sentim convidats a la moció perquè venint de qui ve 
ens sorprèn aquest parlar de llibertats, i perquè a més a més pensem que en els 
atesos hagués estat una bona oportunitat per plantejar totes les confessions 
religioses que poden estar perseguides en el món en aquest moment i per defensar la 
llibertat religiosa des de la laïcitat, que és des de la nostra visió i el nostre 
posicionament que defensem totes les llibertats religioses, que aquestes formin part 
de l’esfera més íntima de la persona. Però a més a més ens sorprèn de la moció que 
el Partit Popular parli de la Declaració Universal dels Drets Humans, que parli de 
drets quan sistemàticament n’estan negant un reconegut en aquesta Declaració que 
és l’autodeterminació dels pobles, ens sorprèn que el Partit Popular parli de drets 
civils i polítics quan els drets a les persones, quan s’han fet modificacions del Codi 
Civil a l’Estat espanyol s’han posicionat clarament en contra, quan hem volgut dotar 
de més drets a ciutadans i ciutadanes del nostre país, com per exemple en el 
matrimoni de persones del mateix sexe o les adopcions. Ens sorprèn que parlin de 
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drets polítics quan vostès estan decidits a continuar negant la participació política a 
150.000 persones del País Basc en aquests moments. Que parlin de drets quan 
vostès des dels seus Governs han tancat diaris que després els Tribunals no els hi ha 
donat la raó al Govern sinó que els hi ha donat la raó a aquests mitjans de 
comunicació. Que parlin de drets o de llibertats quan hem vist com un Govern del 
Partit Popular no permet que es pugui veure Televisió de Catalunya, TV3, al País 
Valencià, i encara ens sembla més sorprenent que parlin de Bagdad quan justament 
el Govern del Partit Popular va donar suport a altres governs occidentals per una 
invasió que a dia d’avui encara no ha estat justificada, que tots aquells arguments a 
dia d’avui encara no han estat demostrats i que a més a més dubto que en els 
bombardejos es tingués en consideració cap confessió religiosa. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: En ares de 
l’estalvi de temps d’aquest Ple subscriuré al 100% la intervenció del grup d’ERC 
perquè bàsicament me l’ha aixafat, i ratificaré també que nosaltres ens abstenim no 
perquè no ens solidaritzem amb les víctimes, no només amb aquestes sinó amb 
qualsevol víctima de la violència de qualsevol tipus. sinó perquè ve d’on ve i els 
exemples els ha posat de forma abastament el representant del grup d’Esquerra 
Republicana. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres 
votarem a favor de la moció sobre la base del que està posant sobre la taula un 
problema real que s’està posant en evidència aquests dies i que és la pressió que 
estan exercint sobre les comunitats cristianes en el món àrab, i pensem que val la 
pena davant de tota injustícia alçar la veu. Nosaltres quan parlem de religió i d’afers 
públics -volem dir-ho- som molt escrupolosos amb la llibertat individual i la pròpia 
consciència, i aquest és sempre el nostre posicionament, nosaltres pensem que és 
molt necessari establir una frontera entre religió i política, ho hem defensat moltes 
vegades en aquest Ple, ho pensem profundament perquè pensem que aquí hi ha 
l’origen de molts mals. Precisament uns poders públics que no intervinguin en l’esfera 
religiosa és una garantia de no confondre les coses i de no entrar en debats que no 
són els que toquen, per tant la nostra posició la fem sobre la base de la injustícia que 
hi ha en aquest fet, aprofito per recomanar-los-hi una pel·lícula molt bona que poden 
anar a veure aquests dies, es troba a la cartellera, i es diu “De dioses y hombres” i els 
hi recomano també un article de Juan José López Burniol que es diu “Hombres de 
Dios” que va sortir l’altre dia publicat a La Vanguardia, sobre aquest tema, és un 
article francament interessant i que crec que posa sobre la taula aquest element de la 
justícia. Penso que l’element és la necessitat d’establir que quanta justificació hi ha 
hagut a les injustícies humanes que hem trobat els homes amb Déu i quanta 
justificació ha trobat i troba l’home en Déu per justificar moltes de les seves 
irracionalitats. Aquest és el nostre plantejament i per això donarem suport a la moció. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: Nosaltres votarem a favor de la moció que ha presentat avui el Partit 
Popular, votarem a favor perquè hem defensat aquí i fora d’aquí la llibertat de culte, 
hem defensat aquí i fora d’aquí la llibertat religiosa, això no treu però que estiguem 
d’acord amb les intervencions de tots tres portaveus que m’han precedit perquè no 
són contradictòries ni la del grup Socialista, ni la d’Iniciativa, ni el que ha subscrit 
Esquerra Republicana. A nosaltres ens dol o no entenem com es poden defensar uns 
drets sí i altres no. No entenem com es pot fer relació del Pacte Internacional dels 
drets civils i polítics només quan convé i en part, i l’altra part evidentment s’obvia, i no 
entenem com es pot fer referència a la Declaració Universal dels Drets Humans 
només quan convé i amb aquells temes que convé. Per tant la votarem a favor 
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perquè defensem, com he dit, la llibertat religiosa, però també volem posar de 
manifest que ens sap greu que no s’actuï en coherència i s’acceptin documents com 
els que he esmentat amb la seva totalitat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      20 (CiU, PSC, PP i Sr. Vázquez Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       5 (ERC i ICV-EUiA) 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ara hem de tractar la moció que ha entrat per 
urgència i que l’hem incorporat a l’ordre del dia i que com saben és la moció que ens 
ha fet arribar avui mateix el grup municipal d’Esquerra Republicana de suport a Acció 
Cultural del País Valencià i a l’arribada de les emissions de TV3 al País Valencià. Per 
defensar la moció té la paraula el Sr. Grangé. 
 
 10 bis.- MOCIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS DE CiU, PSC, ICV-EUiA I ERC 
DE  SUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A L’ARRIBADA DE 
LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ. 
 
 Les emissions de TV3 al País Valencià s’han pogut veure gràcies a l’esforç i al 
treball que han fet molts ciutadans a través d’Acció Cultural del País Valencià. 
 
 Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la 
Generalitat Valenciana format pel Partit Popular i encapçalat pel seu president 
Francisco Camps, aquests han aconseguit el seu objectiu pel qual ACPV s’ha vist 
obligada a deixar de reemetre el senyal que permetia les emissions de TV3 en aquest 
territori.  
 
 Tal i com declara Acció Cultural del País Valencià (ACPV): ”Reunida la Junta 
Directiva d’Acció Cultural del País Valencià el dijous 17 de febrer del 2011, ha pres la 
decisió de cessar les emissions de TV3 al País Valencià. Això és provocat per les 
renovades amenaces de noves multes del govern valencià. La nostra entitat ja ha 
pagat una primera multa de 126.943,9 euros i ara ha de fer efectives dues multes 
més que sumen 600.000 euros. La data límit per a fer-ho és el 20 de març, si no 
volem que s’iniciï el procés de constrenyiment i embargament de comptes corrents, 
ajudes i propietats, com l’Octubre Centre de Cultura Contemporània. Ara, a més, 
se’ns amenaça amb noves multes que significarien 120.000 euros més cada mes.” 
 
 La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la 
normalització del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre 
Catalunya i el País Valencià. D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a 
més televisions en llengües i continguts ben diversos, la resposta d’un govern no pot 
ser mai la censura d’un canal en particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans a la 
més àmplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió.  
 
 És per aquests motius que es proposa l’aprovació dels següents acords: 
 
 1r.- Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern 
valencià sobre Acció Cultural del País Valencià. 
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 2n.- Expressar el nostre convenciment que les emissions de TV3 al País 
Valencià són una mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat d’expressió, la 
pluralitat informativa i la promoció de la llengua catalana. 
 
 3r.- Refermar el nostre suport a l’arribada d’un acord entre els governs de 
Catalunya i el País Valencià perquè tots els respectius canals de ràdio i televisió 
autonòmiques arribin als dos territoris amb normalitat, i demanar al Govern de 
Catalunya que consideri una prioritat el tancament d’aquest acord el més aviat 
possible. 
 
 4t.- Fer una aportació extraordinària de 300 euros a Acció Cultural del País 
Valencià. 
 
 5è.- Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, al 
de la Generalitat Valenciana i a ACPV.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Moltes gràcies 
als grups que en aquesta ocasió han tingut la sensibilitat per la nostra llengua. 
 
 (El regidor Sr. Grangé dóna lectura a l’anterior moció i ja la dóna per 
defensada). 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo em 
veig amb l’obligació d’intervenir donat el cas que amb l’exposició de motius de la 
moció estan fent un atac directament a un company de partit, però també a mi 
m’agradaria comentar una cosa respecte a aquesta moció. Jo podria estar d’acord 
amb varis dels acords, valgui la redundància, com pot ser el tercer, intentar arribar a 
un punt d’encontre, una trobada, entre la Generalitat de Catalunya i la Comunitat 
Valenciana, de que es posin d’acord i per fi aconsegueixin que hi hagi dins la parrilla, 
que puguin tenir un espai el que és TV3 la Comunitat Valenciana, perquè tots hem de 
fer una mica d’història, hauríem de saber el per què TV3 no té un espai a la parrilla de 
la Comunitat Valenciana, estava fins el dia d’avui d’una manera al·legal, és a dir 
estava fent servir una freqüència que en un moment donat sabia que si es concedia 
hauria de sortir, això sap greu i jo com a catalana em sap molt de greu, però crec que 
havien d’haver buscat altres mitjans per part dels Governs per intentar que continués 
TV3 a la Comunitat Valenciana. El fet que hagin posat sancions i multes, podem 
discrepar amb això, perquè si incompleixes has de tenir una sanció o un advertiment, 
però bé, jo estic d’acord amb el tercer dels acords, de que intentin arribar a un acord 
però em veig amb l’obligació que jo no puc recolzar aquesta moció que han presentat 
vostès. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo li 
preguntaria a la Sra. Berta Rodríguez si el punt d’encontre que han de trobar la 
Generalitat de Catalunya i la Generalitat valenciana és quin idioma parlen, perquè és 
clar, resulta que hi ha una part dels dos actors que diu que parla una cosa diferent i 
no és així. Potser hem d’arribar a un acord de si tots parlem català o què parlem tots, 
però que no són dos idiomes diferents, això per començar. En segon lloc, en ple 
segle XXI, quan des de casa nostra per qualsevol operador per cable podem veure 
Al-Jazira, Tele Polònia i Cubavisión és bastant absurd que al País Valencià no es 
pugui veure TV3. A més a més al País Valencià, un espai on podem discutir moltes 
coses, però que compartim un ampli ventall de qüestions culturals i lingüístiques; és 
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bastant absurd que en ple segle XXI hi hagi necis que no vulguin veure el futur i hi 
hagi necis que no vulguin veure la realitat tal com és. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Necis 
molt ben vestits, per altra part. En qualsevol cas sobre la parrilla i el pollastre i tot 
plegat, jo no volia intervenir però arriba un moment ... Ja sé que a vostè li toca 
defensar el que li toca però nosaltres defensarem el que també ens toca. Jo crec que 
és indignant la limitació de drets civils que està realitzant el Partit Popular en molts 
àmbits i abans s’ha descrit per part de l’anterior moció però en molts àmbits i en 
aquest cas és la limitació de la llengua catalana, la cultura i la memòria i la història 
dels països catalans. Jo crec que des d’aquí també caldria enviar una forta abraçada 
a l’Eliseu Climent perquè Déu n’hi do el que estan aguantant tots plegats i en tot cas 
demanar-los-hi al Partit Popular, tant a Catalunya com a tot arreu, que facin una cosa 
que ja sé que és difícil i que és no pensar solament en interessos de color blau, sinó 
que el que haurien de fer és defensar una part del seu territori. Un amic meu em 
comentava ahir, sabia que teníem aquesta moció i em deia “hauré de venir més a 
Catalunya per airejar-me, per escoltar català i per poder veure TV3”. Jo crec que això 
és lamentable i el que parla és una llengua oprimida al País Valencià. Tant de bo avui 
no estiguéssim parlant d’això. 
 
 . REGIDOR SR. PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: Des 
de Convergència i Unió evidentment donem suport a aquesta moció i totes aquelles 
mocions que vagin a favor de la llengua catalana i la seva difusió, i més encara quan 
es tracta del País Valencià, on amb moltes dificultats la gent d’aquesta zona no poden 
expressar-se lliurement amb aquesta llengua. 
 
 Dir que el Partit Popular parla d’entesa, i el Partit Popular porta anys posant 
pals a les rodes per una entesa per aquest assumpte en el país valencià perquè no hi 
tenen cap interès, no tenen cap interès en que la llengua catalana sigui present en 
aquesta zona i dir-los-hi que per sort això que fan vostès avui de prohibir que el català 
pugui ser visionat al país Valencià i que ho poden fer perquè tenen el control sobre 
les ones hercianes que arriben en aquest territori, amb internet això se’ls hi acaba; 
amb internet s’acaba la prohibició de que en un lloc es pugui veure una emissora de 
televisió, es pugui escoltar una emissora de ràdio i es pugui consultar una pàgina web 
en català. Això ja no ho podran prohibir, per tant per una banda desil·lusionats per 
aquesta postura que ha pres el Partit Popular, però amb molta il·lusió que internet ha 
obert aquesta perspectiva que té una llengua com és el català de ser difosa a tot el 
món, sense cap tipus de limitació ni de prohibició. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
(RESPOSTA): Estic aquí com si fos un ninot del pim, pam, pum, i això no és. Anem a 
fer una reflexió, anem a veure el per què no tenen una freqüència en concret, perquè 
no la tenien contractada, anem a fer memòria, estaven de manera al·legal, sabien 
perfectament que estarien durant un temps determinat. Que avui en dia gràcies a Déu 
a través d’internet es pot arribar a tots llocs, sí, però jo crec que és qüestió o 
d’intentar ampliar, perquè això ja és una cosa que se m’escapa a mi, les freqüències 
si les dóna el Ministeri d’Indústria o si tan sols depèn de la Comunitat Autònoma, 
perquè no sé com està exactament, i és qüestió de mirar d’intentar arribar a un punt 
d’encontre, però el fet que sigui el Partit Popular el que està governant en aquests 
moments la Comunitat Valenciana no vol dir que és qui treu els drets, com si fos la 
“bruja pirula”, això tampoc és, perquè resulta que gràcies al Partit Popular s’han 
arribat a fer grans coses i sobretot a la Comunitat de València. 
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TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      23 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:   2 (PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Abstencions:       0 
 
PRESIDÈNCIA 
 
 11.- PROPOSTA D'ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR. 
 
 Atès que en data 14 de febrer de 2011 ha finalitzat el període quadriennal de 
mandat del Jutge de Pau titular en aquest municipi. 
 
 Atès que segons la vigent Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, 
els Jutges de Pau seran nomenats per un període de 4 anys per part de la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, havent de recaure aquest 
nomenament en les persones que reunint els requisits i condicions de capacitat 
legalment exigits per al càrrec, hagin estat elegits per part del Ple de l'Ajuntament. 
 
 Atès que de conformitat amb allò que disposa el Reglament núm. 3/1985, de 7 
de juny, de Jutges de Pau, fou publicada la corresponent convocatòria mitjançant 
sengles anuncis inserits en el Butlletí Oficial de la Província de data 10.12.2010, i 
Tauler d'Edictes de la Casa de la Vila, tot obrint-se el període d’un mes durant el qual 
per part de qualsevol interessat podria ésser presentada instància optant al càrrec 
habilitant-se a aquest efecte tant al registre general de l’Ajuntament com als registres 
dels Consells de Districte, essent així mateix actuable segons indicació continguda en 
el propi edicte qualsevol dels altres mitjans de presentació d’escrits davant les 
Administracions Públiques previstos a l’article 38.4) de la Llei Bàsica Estatal 30/1992, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, havent-se presentat en el susdit termini 4 sol·licituds optant al càrrec de Jutge 
de Pau titular, tot incloent-se entre les mateixes la formulada per l’actual titular optant 
a la reelecció. 
 
 Atès que procedeix en conseqüència que per part del Ple municipal sigui 
exercitada la potestat legal d’elecció a partir de les 4 candidatures presentades com a 
tràmit previ a l’elevació de la corresponent proposta a la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya que té atribuïda la competència legal per a efectuar 
el nomenament de Jutge de Pau. 
 
 Atès finalment que si bé procedimentalment cal efectuar l’elecció de Jutge de 
Pau no pot obviar-se que l’elevada càrrega de treball i dimensió socio-econòmica del 
municipi postulen de manera inherent la creació com a mínim d’un Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció, sol·licitud que ha estat formulada de manera reiterada a través 
de diverses mocions aprovades per assentiment del Ple municipal per via d’instar la 
modificació de l’actual Planta Judicial amb la transformació de l’actual Jutjat de Pau 
en Jutjat de Primera Instància i Instrucció. 
 
 En base a l'anterior, es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D'ACORDS 
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 1r.- ELEGIR, a l'empara d'allò que preveu l'art. 101.2) de la Llei Orgànica 
6/1985, d'1 de juliol, a JOSEP MAYOL FELIUBADALÓ, per al càrrec de Jutge de Pau 
titular d'aquest municipi. 
 
 2n.- TRAMETRE certificació del present acord a l'Il·lm. Sr. Jutge de Primera 
Instància i Instrucció, Degà de Rubí, per tal de la seva elevació a la Sala de Govern 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes previstos a l'art. 101.1) del 
supraesmentat text legal. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, SR. RECASENS: Aquest mes de 
febrer ha finalitzat el període quadriennal de l’actual Jutge de Pau titular de Sant 
Cugat. El mes de desembre passat, en previsió, ja es va convocar i es va penjar al 
tauler d’edictes d’aquest Ajuntament la presentació del període durant el qual es 
podien presentar candidats. Es van presentar quatre candidatures i avui el que farem 
és anomenar el que haurà de ser el Jutge de Pau els propers 4 anys, tot i això val a 
dir que no renunciarem, encara que fem això que estem obligats a fer-ho, a seguir 
insistint que Sant Cugat tingui com a mínim un Jutjat de 1ª instància i instrucció, una 
cosa no és ni molt menys incompatible amb l’altra, i no voldríem que en qualsevol cas 
s’interpretés així. La proposta que portem a consideració d’aquest Ple és escollir a 
l’actual Jutge de Pau, en Josep Mayol i Feliubadaló pel càrrec de Jutge de Pau pel 
proper període de quatre anys. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 12.- PROPOSTA SOBRE NOMENCLATURES DE VIES URBANES. 
 
 12.1.- PROPOSTA DE CANVI I DE NOVA DENOMINACIÓ DE DIFERENTS 
VIES URBANES. 
 
 1r.- APROVAR els següents canvis de nomenclatura de vies urbanes de 
conformitat amb la proposta tractada en la Comissió de Nomenclàtor creada pel Ple 
Municipal en sessió de 20.09.99: 
 
Denominació anterior   Nova denominació proposada
 
Carrer de Francesc Viñas   Carrer de Jesús Serra Santamans 
 
 2n.- ASSIGNAR la denominació de Passatge del Xalet de Josepa Negre al 
passatge a tocar amb la plaça d’en Coll on s’ha construït un edifici d’habitatges per a 
gent gran i part de les oficines dels Serveis Socials de l’Ajuntament.  
 
 3r.- ATORGAR al present acord la necessària difusió i publicitat, segons allò 
que determina el vigent Reglament de Població i Demarcació i art. 70.2) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
 12.2.- DACIÓ DE COMPTE PROPOSTA COMISSIÓ DE NOMENCLATOR 
PER INCLOURE EL NOM D’UN  CARRER I D’UNA PLAÇA  AL NOMENCLATOR 
DE SANT CUGAT. 
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 Atès que al Ple ordinari de 19 de febrer de 2001 es va aprovar la proposta de 
nomenclàtor de les vies urbanes de Sant Cugat del Vallès en el que es van incloure 
985 carrers i denominacions assignades als diversos tipus de  vials. 
 
 Atès els informes de la Comissió Tècnica de Nomenclàtor on s’exposa el 
reconeixement per incloure un carrer i una plaça ja existents a l’any 2001 al 
Nomenclàtor aprovat en el seu moment. 
 
 Per tot l’anterior, es proposa: 
 
 1r.- RECONÈIXER I INCLOURE el carrer de Pla i Argelich de Mira-sol i la 
plaça de Maria Sabater de Valldoreix , al nomenclàtor de Sant Cugat aprovat a l’any 
2001. 
 
 2n.- ATORGAR al present acord la necessària difusió i publicitat, segons allò 
que determina el vigent Reglament de Població i Demarcació i art. 70.2) de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT, 
SR. ESCURA: Es tracta de la proposta sobre nomenclatures de vies urbanes, en 
primer lloc la proposta de canvi de nova denominació de diferents vies urbanes de 
conformitat amb la proposta tractada en la Comissió de Nomenclàtor creada pel Ple 
municipal en data 20.09.99 i es tractaria de substituir la denominació del carrer de 
Francesc Viñas per la nova denominació proposada de carrer de Serra i Santamans. 
El segon punt és assignar la denominació de passatge del Xalet de Josepa Negre, 
aquí haig de consignar un error de transcripció de l’acord de la Comissió de 
Nomenclàtor que posa Xalet Negre i és passatge del Xalet de Josepa Negre, per no 
caure en errors de Torre Negra, al passatge al tocar de la plaça d’en Coll, on s’ha 
construït un edifici d’habitatges per a gent gran i part de les oficines dels Serveis 
Socials de l’ajuntament. El tercer punt és atorgar al present acord la necessària 
difusió i publicitat segons allò que determina el vigent Reglament de Població de 
Demarcació, art. 70.2) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
 El segon punt tracta de reconèixer i incloure el carrer de Pla i Argelich de Mira-
sol i la plaça de Maria Sabater de Valldoreix al nomenclàtor de Sant Cugat aprovat el 
2001, i atorgar al present acord la necessària difusió i publicitat. 
 
 Fer constar finalment l’acord unànime de tots els grups polítics, després d’un 
debat intens, entretingut i constructiu sobre l’adreça provisional que es dóna al nou 
Conservatori de Música. Com bé se sap per validar el Conservatori per banda de la 
Generalitat de Catalunya calia atorgar amb urgència una adreça que fos diferent de 
l’adreça de l’escola de música. Com sigui que al final no es crea via urbana nova, 
resulta que no cal aprovació del Ple, tot i així a mi em satisfà, insisteixo, fer públic i 
destacar aquest consens assolit per tots en el sentit que l’adreça del Conservatori 
serà Parc Arborètum núm. 1. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Molt 
breument, donar suport a aquests canvis però lamentar que una vegada més portem 
canvis de nomenclatura o nous nomenaments de places i carrers de la ciutat però 
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que en canvi no modifiquem noms de persones vinculades a règims feixistes, que no 
canviem places com la del Doctor Villà o que tampoc canviem places com la del Rei. 
Insto de nou a l’equip de govern a, d’una vegada per totes, tirar endavant aquests 
canvis que jo diria que més o menys igual que el ROM devem portar uns 8 anys 
parlant d’això, perquè jo diria que vaig entrar en aquesta casa i entre d’altres coses 
vaig començar a tocar aquests temes amb altres companys del partit. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 13.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DEL NOU REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL I DEL REGLAMENT 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
 
 El Ple municipal en sessió de 21 de juny de 2010 va aprovar inicialment la 
modificació del vigent Reglament Orgànic Municipal i el nou Reglament de 
Participació Ciutadana, havent estat sotmesos ambdós projectes a informació pública 
durant un termini de 60 dies hàbils mitjançant edicte publicat en el DOGC i BOPB de 
dates respectives 12 i 14 de juliol de 2010, havent finalitzat el termini per a formulació 
d’al·legacions i/o suggeriments en data 23 de setembre següent. 
 
 Atès que amb caràcter previ al període d’informació pública anunciat en diaris 
oficials i amb una ampliació del doble del termini de 30 dies legalment establert, fou 
tramès amb suport digital a les diverses associacions i entitats d’aquest municipi el 
text íntegre del Reglament de Participació Ciutadana als efectes de facilitar la major 
participació ciutadana en la fase d’informació pública amb possibilitat efectiva de 
consulta directa immediata així com de formulació d’al·legacions i/o suggeriments. 
 
 Atès que durant el període d’exposició pública únicament foren presentades 
al·legacions per part del grup municipal Socialista concretades en sengles esmenes 
d’addició als arts. 19 i 37.1) del projecte de Reglament de Participació Ciutadana, 
concretades en els següents termes literals: 
 
Art. 19. Esmena d’addició: 
 
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública (Ràdio, televisió, butlletí 
municipal i altres que es puguin crear) tindran la consideració de mitjans de tot el 
consistori. 
 
En el referent als continguts es regiran per un Consell de Mitjans Locals. Aquest 
Consell estarà format per persones de significada vàlua professional i tindran especial 
cura d’informar a la ciutadania i de reflectir-hi la pluralitat del consistori. 
 
El consistori es compromet a seguir i desenvolupar les recomanacions que en aquest 
àmbit faci el Col·legi de Periodistes. 
 
Art. 37.1 
 
Els Consells de barri com a òrgans del consistori han de reflectir la pluralitat política 
del mateix i per aquest motiu proposem la següent esmena d’addició: 
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Un representant de cada grup municipal. 
 
 Atès que en la 26ª sessió de treball de la Comissió d’estudi per a la revisió 
integral del ROM foren constatats els dos punts de discrepància única per part de 
representant del grup municipal Socialista al si de la Comissió i recollits els 
posicionaments dels vocals dels altres grups polítics municipals havent-se assolit 
l’aprovació inicial de la modificació del ROM i del nou Reglament de Participació 
Ciutadana pel vot favorable de tots els grups municipals a excepció del grup 
municipal Socialista, havent-se així mateix constatat a partir de les intervencions 
recollides en les actes de diverses sessions de la Comissió Especial d’Estudi així com 
en el debat del Ple municipal que en ares del consens el vot favorable dels 
corresponents grups fou emès amb concessions respectives respecte els 
posicionaments específics en ordre al caràcter de norma institucional inherent a la 
naturalesa d’un Reglament orgànic i d’un Reglament de participació ciutadana. 
 
 En base a tot l’anterior i a la motivació d’ordre tècnic, així com política i marc 
jurídic aplicable recollida de manera específica i extensa al llarg de les 27 actes de les 
sessions de la Comissió Especial d’Estudi i en la pròpia acta de la sessió del Ple 
municipal celebrat en data 21 de juny de 2010, es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT en els mateixos termes de l’aprovació inicial 
acordada pel Ple municipal en sessió de 21 de juny de 2010 el nou Reglament 
Orgànic Municipal i el Reglament de Participació Ciutadana amb coetània 
desestimació en unitat d’acte de les esmenes d’addició als arts. 19 i 37.1) del 
Reglament de Participació Ciutadana presentades dins del període d’exposició 
pública per part del grup municipal Socialista. 
 
 2n.- DIFERIR la publicació íntegra d’ambdós Reglaments en el Butlletí Oficial 
de la Província -als efectes de la seva entrada en vigor- al proper mandat municipal 
amb la constitució de la nova corporació a resultes de les eleccions locals a ésser 
celebrades el propvinent 22 de maig. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, SR. RECASENS: Si vostès volen 
aquest tema sí que l’acabarem avui i certament després de molt i molt temps. Com 
vostès recordaran el Ple de 21 de juny de l’any passat es va aprovar inicialment la 
modificació del Reglament Orgànic Municipal i el nou Reglament de Participació 
Ciutadana, es van sotmetre tots dos documents a informació pública, i durant aquest 
període d’exposició pública es varen presentar dues al·legacions, totes dues del Partit 
Socialista, una que feia referència a una esmena d’addició a l’art. 19 que feia 
referència als mitjans de comunicació local i de titularitat pública i un altre que feia 
referència als Consells de Barri. Nosaltres si una cosa volíem d’aquests dos 
documents és que si era possible -i més després de l’esforç, dilatat en el temps 
evidentment, això no cal recordar-ho- fossin aprovats per unanimitat, entenem que 
han de ser tant el Reglament Orgànic Municipal com el Reglament de Participació 
Ciutadana, documents que perdurin en el temps, a l’esforç que han fet tots els grups 
polítics del Consistori per tal d’arribar a un acord ha estat considerable, tots hem cedit 
buscant aquest objectiu, a banda de fer uns bons documents, crec que aprofundim en 
la participació i que millorem els drets i també els deures dels grups polítics i dels 
regidors i de les regidores d’aquesta casa, i és amb aquest darrer esforç que vam fer 
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en la Junta de Portaveus del passat divendres en que es va acceptar una de les dues 
esmenes presentades pel Partit Socialista, la que fa referència a la representació dels 
grups polítics en el Consell de Barri, i alhora el grup Socialista també buscant aquest 
consens de tots els grups va retirar l’esmena que feia referència als mitjans de 
comunicació. Aquest és el darrer pas, el darrer pas per aprovar aquests dos 
documents que entraran en vigor, que seran vigents a partir del proper mandat i que 
són els que hauran de garantir la participació i que hauran de vetllar per l’organització 
d’aquesta casa els propers anys. 
 
 Crec que ja vaig fer-ho el passat mes de juny però en qualsevol cas sí que vull 
agrair la feina que han fet tots els portaveus, en el cas d’Iniciativa no és el Joan 
Calderón sinó que va acabar-ho el Sr. Boix, però si la resta de portaveus, el Sr. 
Grangé, el Sr. Gausa, la Sra. Rodríguez, i els qui els van precedir, per tant sí que vull 
agrair la feina, l’esforç i la dedicació amb molt de temps de tots plegats. Per tant 
espero que avui el seu vot sigui favorable i que puguem tancar aquest llarg procés 
que ens ha dut fins aquí. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Això d’avui és 
prova de que tot arriba en aquesta vida i al final sortirà aprovat, esperem, el ROM 
d’aquí. No és per posar aigua al vi però sí que he de dir que des del darrer dia de  la 
Junta de Portaveus nosaltres evidentment que hi donarem suport però amb un sentit 
una mica agredolç perquè al nostre entendre s’ha modificat un dels apartats que 
nosaltres enteníem com a més positius, per a nosaltres aquest ROM facilita molt i 
molt la participació dels veïns, és molt més àgil, ara els veïns podran venir abans a 
parlar en els Plens, es formalitza com els veïns poden fer iniciatives d’alguna manera 
legislatives, per dir-ho d’alguna manera, per dir-ho ras i curt, com es poden fer 
consultes ciutadanes, tot això s’incorpora i és una gran novetat i a més s’incorporava 
la nova organització territorial, constatat el fracàs, per a mi, al nostre entendre, pel 
nostre grup, absolut de l’organització dels Consells de Districte, es forma una nova 
manera de participació de tots els veïns de la ciutat, contemplant els nous barris, que 
són els nous Consells de Barris. Per a nosaltres això havia de tenir un caire de 
modernor absolut i aquesta modernor és una mica el sentit aquest anglosaxó de la 
relació del ciutadà amb el seu representant que és absolutament directe, per a 
nosaltres, per al nostre grup, aquest succedani del Ple en que s’havien convertit els 
Consells de Districte, no eren en absolut positius i la prova d’això és que com a mínim 
en els Consells de Districte als que nosaltres assistíem despertaven ben poc interès 
per part dels veïns. Certament la major part de regidors que estem aquí som 
consellers d’un districte o d’un altre, alguns d’ells, en el meu cas, jo sóc conseller de 
les Planes i de Mira-sol, i jo no visc ni a les Planes ni a Mira-sol, però en canvi quan hi 
ha Consell de Districte hi ha 5 punts de l’ordre del dia jo puc parlar 5 vegades en 
aquests moments sense ser veí, simplement perquè sóc regidor, i els veïns que 
realment es prenen la molèstia d’anar allà només en poden parlar una vegada. Això 
amb el nou ROM es corregeix però a l’aprovar aquesta modificació de que els 
representants polítics no hi érem, perquè així havíem arribat al consens, no estàvem 
en el Consell de Districte com a formalitat, evidentment que hi podíem ser-hi però no 
a la mesa, doncs per a nosaltres això era una absoluta novetat i facilitava 
absolutament la relació i sobretot l’interès que podien tenir els veïns en assistir en 
aquest cas als Consells de Barri i entendre’s directament amb el seu representant. 
Ara això sembla que es matisa, sí que hi ha un element positiu i ho vull admetre 
també, i que és que no necessàriament haurà de ser un regidor representant dels 
partits polítics que estiguin en el Consell de Barri, això ja és positiu però sí que ens 
agradaria com deia em sembla que era Cánovas “hagan ustedes las leyes y déjenme 
a mi los reglamentos”, esperem que quan es facin els reglaments de participació dels 
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mateixos funcionaments dels Consells de Barri doncs aquest per a nosaltres excessiu 
i obsolet protagonisme dels partits polítics dins dels Consells de Barri doncs sigui molt 
matisat i realment es doni importància al que per a nosaltres és el realment important 
que és la relació i la participació dels veïns i la seva relació amb qui té la 
responsabilitat d’administrar el seu barri, els seus carres i la seva vida en definitiva. 
 
 Tot i així nosaltres, a més el ROM té moltíssims altres apartats que són molt i 
molt positius, i després d’una feina de 7 anys de moltíssima gent i de molt d’esforç 
doncs evidentment que hi donem el nostre ple suport. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Amb tot el 
carinyo li diré que si vostè hagués volgut aquest ROM i aquest Reglament de 
Participació fa molt temps que s’hagués aprovat, però els seus ritmes o les seves 
prioritats deuen ser altres i el ROM ha tingut el ritme que ha tingut i jo me l’hi menjat 
des del primer dia que vaig entrar de regidor fins al final, vuit anys per a fer un ROM!, 
ni l’Estatut de Catalunya!, és increïble, però està bé el que bé acaba, i acaba bé 
aquest Reglament Orgànic Municipal, sobretot jo crec que se li ha de donar 
importància a dues coses bàsicament, pel que fa al Reglament Orgànic, que és el 
funcionament dels Plens i les relacions polítiques entre els representants de la 
ciutadania, jo crec que dóna més instruments per fer un bon control de l’acció de 
govern, dóna més temps per a preparar els punts de l’ordre del dia i jo crec que això 
és important perquè els qui estem en un Ple no tothom es dedica només a la feina de 
regidor, sobretot la gent que està a l’oposició, i els punts que es porten als Plens de 
l’ajuntament, la major part dels punts són punts molt importants que necessiten 
d’assessorament, de parlar amb la societat civil, per tant jo crec que és una bona 
cosa que aquest ROM vagi a favor de l’enfortiment del treball, sobretot de l’oposició. 
 
 Pel que fa al Reglament de Participació i la Descentralització Territorial jo crec 
que hem aconseguit una cosa bona, i jo discreparia del portaveu d’Esquerra 
Republicana. El nostre objectiu era que la participació dels veïns i veïnes de Sant 
Cugat fos igual visquessin a on visquessin, ara ens trobàvem en que la participació 
territorial fruit de la història de la nostra ciutat era només als districtes de la Floresta, 
Mira-sol i les Planes, i nosaltres crèiem que en el seu moment tenia sentit per les 
dificultats de mobilitat i demés i unes situacions determinades, però que arribava el 
moment de que la participació a nivell territorial es tanqués a tota la ciutat, per tant 
aquí vam arribar amb aquest acord de que els Consells de Districte passessin a ser 
Consells de Barri i nosaltres prioritzàvem això, que la gent pogués  participar a l’hora 
de prendre decisions que afectaven al seu barri. Jo no estaria d’acord en tot cas en 
que hagi de funcionar millor o pitjor perquè hi participin o no els representants de la 
ciutadania, en tot cas els Consells de Districte jo no crec que funcionin malament 
perquè hi siguin els representants de la ciutadania sinó perquè jo marxaré d’aquest 
Ple pensant que l’equip de govern de Convergència i Unió no ha cregut en la 
descentralització i en la participació en els Consells de Districte i del primer Consell 
de Districte al que vaig anar a l’últim de la Floresta doncs malauradament la llista de 
greuges segueix sent el 70% igual, a Mira-sol passa el mateix, i a les Planes s’ha 
reduït bastant pel tema de la Llei de Barris però també Déu n’hi do!, o sigui jo crec 
que hi ha hagut més una deixadesa, un poc seguiment, que en alguns moments ha 
millorat, que en d’altres moments ha anat cap avall, i això ha estat el que s’ha 
carregat el funcionament dels Consells de Districte i que la gent no hi vagi perquè no 
li veuen utilitat, i això és el que pot passar també amb els Consells de Barri, la gent no 
anirà als Consells de Barri, no participarà en els Consells de Barri si veuen que no 
serveixen perquè la gent no va a perdre el temps en coses que no són útils, per tant 
molt bé que fem Consells de Barri, molt bé que portem la participació en els afers del 
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barri a tots els barris de la ciutat però que realment serveixin aquests Consells de 
Barri, i allò que s’hi parla que es tiri endavant, allò que s’acorda es tiri endavant, i allò 
que s’escolta es faci cas. 
 
 I per últim el que volia dir és que vull reconèixer formalment la feina feta pel 
Secretari General de l’Ajuntament que jo crec que deu ser un dels pesos més grossos 
que es traurà de sobre de tota la seva carrera en aquest ajuntament perquè ens ha 
fet un assessorament brutal, ens ha portat a conèixer Reglaments Orgànics 
Municipals d’una dotzena d’ajuntaments, lleis i he après molt fent el Reglament 
Orgànic només per tota la documentació que ens ha adjuntat el Secretari General i li 
vull agrair personalment la feina que ha fet. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Començo 
per on ha acabat el Sr. Boix, perquè volia dir exactament el mateix, que és agrair-li al 
Secretari General -malgrat la cara que posa de modèstia, ara ha fet un lleuger 
somriure- sobre el tema de que realment sense ell hagués estat una feina diria que 
molt difícil per la resta, de fet donar-li coherència. 
 
 Assenyalar les coses bones que té aquest ROM i estic molt satisfet de poder 
fer aquesta intervenció avui i de poder votar a favor d’aquest Reglament Orgànic 
Municipal perquè penso que és realment molt diferent del que tenim i la gent ho 
percebrà com a tal, per tant és important per la ciutat, el Reglament Orgànic Municipal 
no és un Reglament intern, és un reglament que és el que relaciona als qui 
administrem la ciutat i els qui estem en el Consistori amb la ciutadania, el qui diu com 
han de ser les regles del joc. Jo penso que tenir dos districtes al centre és un avanç 
molt important, és començar a posar al dia, no del tot però començar a posar al dia 
l’organització d’aquesta ciutat que se’ns ha fet gran amb una nova manera de 
concebre-la. Penso que les Comissions Informatives a partir d’ara, quan arribin els 
temes al Ple, estaran molt més estudiats, els temes que arribin al Ple s’hauran 
d’haver votat prèviament en Comissió Informativa, per tant això serà una càmera de 
doble lectura, on realment es treballarà serà en les Comissions Informatives, i això és 
realment important, els temes arribaran molt més treballats, molt més a fons. Penso 
que hi haurà també un element de coherència en tots els elements de la participació 
ciutadana que hi ha en aquest ajuntament, tenim múltiples Consells de participació 
ciutadana però tenir múltiples Consells de participació ciutadana no assegura una 
bona participació perquè el que assegura una bona participació és que aquests 
realment puguin ser efectius i la gent pugui fer arribar els seus neguits o els seus 
anhels. I per últim crec que també donem moltes més garanties d’informació als 
ciutadans en temes com el Pressupost, o les audiències públiques que hi haurà sobre 
els temes de ciutat, etc., etc. Per tant penso que tot això és el que conté aquest ROM 
i això és el que ha de notar-se a partir del proper mandat en la ciutadania. 
 
 Coincideixo amb el Sr. Boix i discrepo amb el Sr. Grangé, lleugerament, 
lleugerament perquè avui tampoc es tracta de fer discrepàncies de fons, en que en 
els dèficits de participació que hi ha a la ciutat en els Consells de Districte, jo, els hi 
haig de dir així, no em sento culpable com a partit polític d’aquests dèficits de 
participació que hi ha en els Consells de Districte, penso que no és la meva 
responsabilitat, ni la meva ni la de cap de nosaltres, tractem de fer-ho el millor que 
podem, hem de donar la nostra visió sobre com funciona la ciutat també en el territori, 
i aquesta és la nostra missió i per això hem mantingut aquesta esmena, coincideixo 
amb el Sr. Grangé, com no podia ser d’una altra manera, en que cal modernitzar els 
Consells de Districte i fer-los més d’acord amb els temps, i que la gent això de la 
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participació a nivell territorial ho agafi sent com una cosa que és molt important i que 
és la manera que té d’aproximar-se als problemes des dels llocs on viu. 
 
 Per últim, capítol d’agraïments, important, primer a l’alcaldessa per la seva 
flexibilitat i la seva intel·ligència en entendre que era important que ens uníssim en 
aquest acord i li agraeixo, al Sr. Recasens, malgrat tot, i a la resta de portaveus 
perquè també ha estat un plaer perdre algunes tardes, llargues, discutint i hem après 
entre tots. Moltes gràcies. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, SR. RECASENS: En primer lloc, 
evidentment, ja vaig fer-ho l’altre cop i hagués hagut de fer-ho avui també, sumar-me 
a l’agraïment al Secretari General, és evident que una molt bona part del mèrit 
d’aquests dos documents és seva i per tant tenim tots plegats molt a agrair-li per la 
seva paciència i pel que ens ha aportat. 
 
 A banda d’això, deixin-me fer dos comentaris, Sr. Grangé jo ja ho he dit al 
principi, tots ens hem hagut de deixar alguna cosa en busca del consens, era 
important, nosaltres primàvem molt el fet que fos un document aprovat per tots els 
membres del Consistori i aquí tots ens hi hem deixat coses i tots ho volíem d’una altra 
manera, però en qualsevol cas jo crec que això ho pensem tots i per tant això fa que 
el document sigui de tots, i per altra banda una darrera reflexió, els Consells de 
Districte han fet el seu paper i quan mires enrere i mires el paper que han fet els 
darrers anys, els darrers 20 anys, des de la seva creació, veus que ha estat un paper 
positiu, positiu des de l’aproximació de l’administració als ciutadans dels districtes, 
positiu des de la participació dels ciutadans, i positiu perquè han generat inquietuds 
d’aquest consistori cap els districtes que potser per altra banda haguessin estat 
menors. En aquest moment toca fer un canvi, és evident que toca passar pàgina, toca 
passar pàgina des de l’organització, des de les funcions que han de tenir els Consells 
de Districte i sobretot, sobretot, des de la composició, que aquí aquest Reglament 
també la varia, i és evident que qui haurà d’acabar d’afinar tot plegat és el Reglament 
que els haurà de regular. Jo estic convençut que els 5 Consells de Barri seran molt 
útils per la participació dels veïns, no només de les associacions de veïns com ara 
sinó de totes les entitats dels diferents barris en el que és l’activitat i l’acció de 
l’ajuntament a cada zona i estic convençut que l’aportació dels polítics serà prudent, 
mesurada, efectiva i valorada pels ciutadans i les ciutadanes, estic convençut que a 
partir del proper mandat tots aquests elements seran positius per la ciutat i pels barris 
i que tant el Reglament com el ROM seran un bon instrument per tot plegat. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Abans de procedir a la votació dir des de 
l’Alcaldia l’agraïment al treball que han fet tots els grups en poder consensuar aquest 
text, també l’agraïment al Secretari General, i dir que aquest és un document 
important, avui fem una aprovació important perquè serà el Reglament que regirà 
com es desenvoluparà la relació i les regles del joc de les persones que formin part 
d’aquest Consistori a partir del proper 22 de maig, per tant és un punt important per la 
ciutat, perquè creiem entre tots que donem un document prou consensuat per tal que 
tots els grups polítics que tinguin representació en aquest Consistori a partir del 
proper 22 de maig també es puguin sentir còmodes en el text que avui deixem 
aprovat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
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ECONOMIA I ORGANITZACIÓ
 
 14.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS A L’ACORD 
PROVISIONAL D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
PER OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 7, CR ALPS I TRAVESSIES DE 
MIRA-SOL, I LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA. 
 
 Vistos els escrits d’al·legacions presentats pels/per les següents 
senyors/senyores front l’acord del Ple Municipal de 2 de novembre de 2010, que 
aprovà provisionalment l’acord d’imposició i ordenació, mitjançant ordenança fiscal, 
de les contribucions especials per obres d’urbanització del Sector 7, Cr Alps: 
 
• Miguel Gimeno Zas, actuant com a propietari de la finca afectada, presentada al 

Registre d’entrada el 10 de novembre de 2010 i per segona vegada el 7 de gener 
de 2001, números 2010/39831 i 2011/502. 

 
• Josefina Mullor Llopart, actuant com a propietària de la finca, presentada al registre 

d’entrada el 24 de novembre de 2010, número 2010/41772. 
 
• Frederic Planas Coll, actuant com a propietari de la finca afectada, presentada al 

registre d’entrada el 25 de novembre de 2010, número 2010/41918. 
 
• Jaume Carrach i Tur, actuant com a propietari de la finca afectada, presentà dues 

instàncies l’1 de desembre de 2010, números 2010/42752 i 201042764. 
 
• Jesus F. Tena Gil, com a propietari de la finca afectada, presentada al registre 

d’entrada el 2 de desembre de 2010, número 2010/42898. 
 
• Rosa Fuster Portella, com a propietària de la finca afectada, presentada al registre 

d’entrada el 3 de desembre de 2010, número 2010/43092. 
 
• Jaume Villalonga Erausquin, en representació de la mercantil Selección de Ciencia 

para la Industria SL, actuant en nom dels següents senyors/senyores: Eduard 
Poveda Gallego, Agustí Coll Casanova i Rafael Faus Massifern, presentada al 
registre d’entrada el 21 de desembre de 2010, número 2010/45312. 

 
• Rosa Mitjans Caballeria, com a propietària de la finca afectada, presenta una 

escriptura d’acceptació d’herència fora del termini d’al·legacions. 
 
 Vist l’informe emès per la Lletrada assessora de l’Àmbit d’Economia en relació 
a les al·legacions presentades, incorporat en l’expedient administratiu de proposta de 
resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord d’imposició i de l’ordenança 
fiscal que les regula, que serveix com a motivació específica del present acord, en els 
termes previstos en l’article 89 de la Llei 39/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
 Atès que els anteriors escrits d’al·legacions s’han presentat dins del termini 
d’exposició pública, excepte el presentat per la senyora Rosa Mitjans, però que 
l’Ajuntament ha d’assumir a fi de girar la quota al titular correcte. 
  



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.02.11                    pàg. 25 
 

 Atès que l’article 17.3) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals disposa que si durant el període 
d’exposició pública dels acords d’imposició de tributs i ordenances fiscals que les 
regulen es presenten al·legacions o suggeriments, en relació als acords aprovats 
provisionalment, caldrà que el Ple Municipal resolgui sobre aquestes al·legacions i 
acordi la seva aprovació definitiva. 
 
 Vista la memòria del Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització i l’informe 
emès per la Lletrada Assessora de l’Àmbit d’Economia, es proposa al Ple municipal 
l’adopció dels següents acords:  
 
 Primer.- ESTIMAR les al·legacions presentades per Miguel Gimeno Zas, 
Josefina Mullor Llopart, Frederic Planas Coll, Jaume Villalonga Erausquin i Rosa 
Mitjans Caballeria; DESESTIMAR les al·legacions presentades per Jaume Carrach i 
Tur, Rosa Fuster Portella, Jesus F. Tena Gil, presentades front l’acord del Ple 
Municipal de 2 de novembre de 2010, que va aprovar provisionalment la proposta 
d’imposició i ordenació i l’ordenança fiscal reguladora de les contribucions especials 
per obres d’urbanització del Sector 7, Cr Alps i Travessies de Mira-sol. 
 
 Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT la proposta d’imposició i ordenació i 
l’ordenança fiscal reguladora de les contribucions especials per obres d’urbanització 
del Sector 7, Cr Alps i Travessies de Mira-sol, en els termes que estableix l’article 
17.3) de l’esmentat RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
 Tercer.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
l’aprovació definitiva i el text íntegre de l’acord d’imposició i ordenança fiscal 
reguladora de les contribucions especials esmentades, d’acord amb el que determina 
l’article 17.4) del RDL 2/2004, de 5 de març. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Com bé 
ha anunciat amb el títol d’aquest punt es tracta de l’última fase ja del que coneixen de 
tot el procés d’aprovació de contribucions especials pel que comporten les obres 
d’aquest sector del carrer Alps i el seu entorn. S’han presentat 9 al·legacions, de les 
quals s’han estimat 7 i s’han desestimat 3, dos per modificació de metres, dos que 
s’han estimat; dos per canvi de titularitat que també s’han estimat; un descompte per 
clavegueram ja executat amb anterioritat també estimat; una segregació de finca pel 
cadastre també estimada; i una compensació per afectació de vialitat desestimada; i 
dos sol·licituds de no pagament que també han estat desestimades. Tot això fa que 
finalment hi hagi el tancament de tot el preu per metre lineal, pel preu de metre 
quadrat de superfície i l’import resultant de totes les al·legacions fa que no hi hagi 
pràcticament, ara no m’entretinc en els detalls, els hem vist en Comissió Informativa, 
tota la informació està disponible, no hi ha pràcticament cap afectació en el conjunt 
total de les contribucions especials i per tant amb això ja exclouria i donaríem per 
aprovades definitivament aquestes contribucions especials i la previsió d’enviament 
de la notificació de quotes serà aquest proper 28 de febrer. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Només 
per anunciar el vot favorable a aquesta resolució i posar en valor dues coses: una, 
que quan les coses es fan amb la participació dels veïns i amb els grups de treball, 
com en aquest cas, que hi ha una part de diners de lliure disposició que serveixen per 
rebaixar aquesta urbanització, tot arriba a bon port; en segon lloc, que quan els veïns 
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també s’hi posen poden ajudar a la gestió d’aquests temes i amb els projectes 
d’aquests temes fins el punt d’abaratir els projectes en una quantitat considerable i, 
en tercer lloc, fer una reflexió general, de futur si volem, jo crec que el tema de 
contribucions especials i d’urbanitzacions als districtes comença a ser el moment de 
plantejar-nos com ho hem de fer en el futur, si hem de continuar per aquesta via que 
s’ha obert ara d’intentar disminuir la despesa pel tema de diners de lliure disposició, o 
bé estudiar altres maneres de fer aquestes urbanitzacions. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 15.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
LA TAXA PER LA RESERVA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
PROBLEMES DE MOBILITAT (O.F. 18). 
 
 El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
 En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. En concret, l’article 
16.1) del text legal esmentat determina que els acords de modificació de les 
Ordenances hauran de contenir com a mínim la determinació dels elements tributaris, 
el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva 
aplicació.  
 
 Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció de les normes afectades.  
 
 La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 
58/2003, de 17 de novembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la 
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
 Així mateix la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova Llei General 
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
possibiliten que les entitats locals adoptin l’aplicació de la normativa tributària general 
al règim d’organització i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que 
justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que 
s’escaiguin, una Ordenança General redactada a l’empara de l’article 106.2) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
 En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
 Vist l’informe tècnic i econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
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domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes.  
 
 Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o 
realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost 
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2) 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
 Vista la memòria del Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització i l’informe 
conjunt de l’Interventor Municipal i de la Lletrada Assessora de l’Àmbit d’Economia  i 
Organització, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels presents acords:  
 
 Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la imposició i ordenació de la Taxa 
per la Reserva d’aparcament per a persones amb problemes de mobilitat (Ordenança 
fiscal número 18, grup VI). 
 
 Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior 
acord provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i en un 
dels diaris de major difusió de la província. 
 
 Durant el període d’exposició pública d’aquesta Ordenança, els qui tinguin un 
interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 02/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
l’acord adoptat restarà definitivament aprovat. 
 
 Tercer.- TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat l’acord 
de la modificació de l’ordenança fiscal número 18, reguladora de la Taxa per a la 
reserva d’aparcament per a persones de mobilitat reduïda, un cop s’hagi aprovat 
definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret 94/1995, de 
21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments 
de Governació i d’Economia i Finances. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Aquesta 
seria la proposta d’una taxa per la reserva d’aparcament per a persones amb 
problemes de mobilitat reduïda que s’inclouria dins de l’ordenança fiscal núm. 18. A 
modus de resum tenim actualment 160 places d’aparcament genèriques, és a dir, no 
nominatives, sense noms i cognoms, per persones amb mobilitat reduïda i 300 
persones amb una targeta d’aparcament que en general donen cobertura a aquesta 
situació de discapacitat i per tant accés a aquestes 160 places genèriques que 
comentava. La demanda que es vol satisfer és la reserva d’aparcament 
personalitzada davant del domicili o del lloc de treball amb una identificació específica 
a la senyal de trànsit, per tant amb aquesta mesura tindríem dos tipus de places, les 
genèriques i les personalitzades. El cost d’aquesta decisió, el cost per la creació 
d’una plaça d’aquestes característiques és de 369 €, amb el qual s’ha fet una 
valoració d’una vida útil de la pintura per dos anys i de deu anys per la senyal de 
trànsit, segons dades de l’àmbit de Mobilitat d’aquest ajuntament. Per altra banda 
també s’han imputat els costos que això suposa a l’organització, per l’Oficina 
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d’Atenció Ciutadana, per l’àmbit de Mobilitat, el cost de cobrament també de la 
Diputació de Barcelona d’aquesta taxa, que també és un tema rellevant per la presa 
de decisions polítiques i el cost d’oportunitat perquè això són places de zona blava 
que preferentment o la gran majoria estaran ubicades en el centre i que es valora en 
1.983 €/any, per tant el cost total d’aquesta decisió per cada una de les places que es 
donaran en la reserva nominativa és de 2.050 € per plaça. A partir d’aquí es fixa la 
taxa i la taxa evidentment estarà molt lluny d’aquest import o d’aquest cost que es 
calcula per l’ajuntament, es fixa en 95 € anuals un cop analitzat aquest cost real i 
vistes les taxes establertes en ajuntaments de l’entorn o casuístiques similars. A part 
d’aquests 95 € hi ha una bonificació en funció dels ingressos màxims de la unitat 
familiar segons el detall següent, ja saben que des de l’àmbit d’Economia i també la 
gestió tributària, qualsevol persona sempre mirem que aquelles persones que tenen 
una dificultat especial tinguin directament la bonificació que contempli la pròpia 
ordenança, o fins i tot saben que tenim processos una mica extraordinaris per aquells 
casos que una ordenança no pogués contemplar però que realment fes necessària 
una intervenció especial de l’administració en casos concrets. 
 
 En qualsevol cas, en aquest cas per aquesta taxa de 95 €/any hi haurà una 
bonificació del 80% per aquelles unitats familiars que tinguin ingressos inferiors als 
12.000 €/any i hi haurà una bonificació del 50% per aquelles unitats familiars que 
tinguin entre 12.000 i 15.000 €/any d’ingressos. El tràmit que s’haurà de seguir: el 
ciutadà es dirigirà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació que es 
sol·licita i l’àmbit de Mobilitat serà l’encarregat d’aprovar la concessió de la plaça 
personalitzada en funció de les possibilitats d’espai disponible, un cop autoritzada 
l’àmbit de Mobilitat enviarà les dades a la Diputació de Barcelona per tal que aquesta 
procedeixi a la liquidació de la taxa i els tècnics de Mobilitat habilitaran la plaça 
d’aparcament. El termini de validesa per a la reserva d’aquesta plaça serà de 2 anys, 
que es podrà anar prorrogant per períodes d’igual durada. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: El grup 
municipal d’Esquerra Republicana donarà suport a la creació d’aquestes places i 
d’aquesta taxa, d’aquestes places perquè és una vella reivindicació del col·lectiu de 
persones amb mobilitat reduïda i per tant creiem oportú donar-hi sortida i de la taxa 
perquè vostès coneixen que al llarg dels acords del nostre grup amb l’equip de 
govern per l’aprovació de les ordenances fiscals sempre hem defensat que és 
necessari i imprescindible la contribució dels veïns i veïnes per poder oferir tots els 
serveis que un ajuntament dóna als seus ciutadans i ciutadanes, però també sempre 
hem introduït que aquestes taxes, aquests impostos, aquestes contribucions, han de 
ser justes i progressives. Amb aquesta taxa que vostès ens presenten d’aquest cost 
estimat de 2.050 € estem repercutint al veí o veïna només 95 €, però han inclòs 
aquest escalat de descomptes fins el 80% que reduiria la taxa aproximadament a uns 
19 € per tot l’any. Per tant estem parlant d’una taxa que de la mateixa manera que 
hem anat millorant-ne d’altres, en els futurs acords d’ordenances fiscals -que no els 
prendran amb la meva persona, ja els hi dic ara, però que espero que el futur govern 
continuï amb la línia de fer impostos progressius i justos-, també acabin millorant 
aquesta taxa. Els hi voldria dir que benvingudes siguin aquestes places i esperem 
que, això sí, amb la màxima celeritat posin fil a l’agulla perquè els ciutadans i 
ciutadanes que ho requereixin puguin disposar d’aquest servei immediatament. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Nosaltres 
votarem en contra perquè el que s’està proposant aquí és situar una taxa -intervinc jo 
perquè sóc el representant a la Comissió Informativa de Polítiques Socials i em 
sembla que el que estem aprovant avui justament és una mesura a favor de que una 
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part de la nostra societat visqui en millors condicions- per tal de millorar l’accessibilitat 
de la gent amb minusvalues a casa seva, i amb això no hi estem d’acord perquè no 
m’imagino per exemple a la gent pagant per travessar un carrer que el semàfor té un 
d’aquells tipus per a persones invidents, o la gent que ha de pagar per pujar una 
rampa del carrer, jo crec que tot això són actuacions per tal de millorar l’accessibilitat, 
en aquest cas una actuació molt concreta, de fet a tots els municipis del voltant no es 
paga aquesta taxa, a Barcelona no es paga, a Rubí no es paga, a Cerdanyola no es 
paga, a Terrassa no es paga, per tant no entenem per què a Sant Cugat s’ha de 
pagar, no entenem per què s’ha de pagar una taxa per tenir un espai per una persona 
amb problemes de mobilitat al davant de casa seva, no entenem perquè s’ha de 
pagar aquesta taxa. En tot cas el que sí que ens sembla molt bé és que hagin passat 
de ser places generals a ser places amb una matrícula i per una persona 
determinada perquè hi havia moltes dificultats a la ciutat per a unes persones 
determinades i que ens ho havien fet arribar, però no estem d’acord en que es faci 
pagar una taxa per aquest servei. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Primer 
dir que és una bona notícia el fet que finalment puguem tenir places reservades per 
persones discapacitades amb la matrícula del seu vehicle i que no ens passi això que 
ens està passant, que molt sovint estan ocupades i és difícil de trobar-ne. Per tant jo 
crec que ens hem de felicitar perquè es tiri endavant aquesta proposta molt 
demanada pels possibles usuaris d’aquest ús privatiu de la via pública. 
 
 L’altre seria la taxa; el nostre grup s’abstindrà en aquest punt, entenem que 
hem d’escoltar més la veu de les persones que s’han agrupat com a usuaris en la 
taula del sector i per tant farem nostre l’opinió que realitzin aquests usuaris, per tant 
presentarem al·legacions si s’escau atenent la posició dels usuaris. A partir d’aquí és 
una abstenció que pot acabar amb un vot positiu si s’accepten. També caldria dir 
perquè crec que és de justícia que les bonificacions que es realitzen reduiran aquesta 
taxa bastant però creiem que és important que encara coneixem la posició de les 
persones afectades. 
 
  . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Sobre 
l’última intervenció del Sr. Villaseñor que vol conèixer l’opinió de les persones 
afectades, em sembla molt correcte; el que em sorprèn com una manca d’oportunitat 
és el vot contrari d’Iniciativa per Catalunya amb un tema que jo crec que directament 
aplica i afecta a la qualitat de vida de les persones d’aquesta ciutat i concretament de 
les persones amb mancances de mobilitat o quina sigui la discapacitat que pugui 
tenir. Jo crec que aquest ha de ser un tema que ha d’estar per sobre d’altres 
qüestions i si més no entenc que podria ser un matís el tema de la taxa, però una 
taxa de 95 €/any amb aquestes bonificacions importants per aquelles persones que 
realment puguin tenir un problema econòmic perquè sinó sembla fins i tot que féssim 
una relació directa entre problema de mobilitat o discapacitat amb un tema econòmic 
o de possibilitats de pagament per un assumpte que és un tema d’un dret d’espai de 
via pública, i els drets d’espai de via pública es paguen, i si no es paguen com vostè 
diu jo no li diré que no ens interessa saber què passa pel voltant, hem fet els nostres 
estudis i sí que és cert que hi ha alguna població que fa pagar, n’hi ha moltes que no 
fan pagar, nosaltres creiem que un espai que tu cedeixes amb nom i cognoms a una 
persona per a la seva reserva, entenem que això s’ha de fer pagar. Fins i tot em poso 
en el lloc de qui tindrà el dret d’aparcar amb noms i cognoms a aquella plaça, jo ho 
voldria, ho voldria perquè vull tenir garantia ferma que aquell espai que porta el meu 
nom i cognoms, és per a mi, jo tinc un dret i fins i tot pago una taxa que m’ho 
reconeix; que tinc problemes per pagar-ho, doncs en aquesta ciutat no es quedarà 
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cap persona discapacitada sense poder gaudir d’aquest privilegi per un assumpte 
econòmic, jo crec que a això no fa falta que li donem gaires voltes en el text i l’esperit 
d’aquesta taxa, jo els invito a que ho reflexionin i que ho tornin a valorar, però en 
qualsevol cas expressar-li la nostra sorpresa. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Vostè s’haurà 
sorprès però nosaltres concebem l’administració pública no només com un servei als 
usuaris, que potser és com ho conceben vostès, sinó com a garantidora dels drets de 
ciutadania i el dret a l’accessibilitat és un dret que ha de tenir la ciutadania en aquesta 
ciutat, per tant una persona amb mobilitat reduïda que mereix una plaça al davant de 
casa seva és un dret i per tant no tenim per què fer-li pagar per aquest dret, no estem 
pas en contra nosaltres que hi hagi una plaça assignada a una persona 
discapacitada, del que estem en contra és que se li faci pagar una taxa perquè és el 
seu dret tenir aquesta plaça, i si no ho fan pagar la resta de ciutats no entenem per 
què a Sant Cugat ho hem de fer pagar. I pel que fa al tema de les bonificacions 
sabem també de què estem parlant, estem bonificant les unitats familiars que cobren 
12.000 € bruts a l’any, no cal que expliqui què vol dir això, una unitat familiar que 
ingressa 12.000 € bruts a l’any. Si no bonifiquem aquesta situació ja seria el colmo! 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Jo crec 
que queda clar Sr. Boix el motiu pel qual vostès votaran en contra, però deixi’m 
comentar un cosa -aprofitant aquesta casuística- que crec que no és menor tampoc. 
Aquest equip de govern intenta entendre una mica això que han plantejat vostès, que 
tots aquests drets que no tenen per què tenir afectació econòmica ens han portat a on 
ens han portat, és evident que aquesta taxa ni resol la situació de les finances 
municipals ni té cap esperit recaptatori, jo crec que amb això estarem tots d’acord, 
però fixi’s que darrera la decisió hi va una valoració de dir què és el que implica i quin 
cost té per aquesta casa i quin cost té per aquest ajuntament aquests 2.000 i escaig 
euros/any per cada plaça que donarem a aquell qui ens ho demani, això té un cost a 
les finances públiques i les finances públiques, ens agradi o no ens agradi, les tenim 
com les tenim, ens han portat fins a on ens han portat, amb tota aquesta presa de 
decisions general sense tenir en compte per res el cost de les coses, i jo crec que 
aquest és un exemple clar de que la presa de decisions necessita saber què costen 
les coses, sap per a què?, perquè en gaudiran aquests senyors amb mobilitat reduïda 
però tot això ho estan pagant també la resta de ciutadans i nosaltres som 
responsables del repartiment de tot aquest diner públic. Només aprofitar per a fer 
aquest matís. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:      17 (CiU, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   3 (ICV-EUiA) 
Abstencions:       5 (PSC i PP) 
 
 16.- PROPOSTA D’ACORD D’AUTORITZACIÓ DE CONCERTACIÓ DE 
PRÉSTEC AMB GARANTIA HIPOTECÀRIA PER PART DE PROMUSA. 
 
 La Societat PROMUSA SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, 
SA,  està promovent la construcció a Sant Cugat del Vallès de 42 habitatges de 
venda (camí de la Creu, 5, av. Verge de Montserrat, av. Verge de Montserrat III) i de 
60 habitatges de lloguer (Jeroni de Pujades, av. Verge de Montserrat II, av. Verge de 
Montserrat IV i Monestir UA-M2). 
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 D’acord amb l’article 54 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, els organismes 
autònoms i societats mercantils dependents de l’Ajuntament necessitaran, per a la 
concertació d’operacions de crèdit a llarg termini, l’autorització prèvia del Ple de la 
corporació i informe de la Intervenció municipal. 
 
 D’acord amb l’article 29 dels Estatuts de PROMUSA, queda definida la 
responsabilitat de l’Ajuntament envers la tutela de la viabilitat econòmica de 
PROMUSA establint, entre d’altres, la possibilitat de prestació de garanties davant de 
tercers. 
 
 Atès que s’ha iniciat el procés de selecció per a finançar la construcció dels 42 
habitatges de venda i dels 60 habitatges de lloguer, amb garantia hipotecària, i que 
per això es van demanar ofertes a les entitats financeres amb oficina a Sant Cugat 
del Vallès.  
 
 Vist l’informe favorable d’Intervenció, i la proposta dels tècnics de l’empresa 
PROMUSA de data 8 de febrer de 2011. 
 
 Per tot allò exposat anteriorment, es proposa al Ple municipal l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
 1r.- AUTORITZAR l’adjudicació proposada per al finançament de la 
construcció de 42 habitatges de venda i de 60 habitatges de lloguer a càrrec de 
PROMUSA SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA, sots forma de 
préstec hipotecari, per import de 13.653.641,00 €, amb l’entitat Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, única entitat financera que ha presentat oferta. 
 
 2n.- TRASLLADAR aquest acord a la societat supraesmentada PROMUSA per 
tal de comunicar a la Direcció General de Política Financera de la Conselleria 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya les contractacions de tals 
préstecs hipotecaris, d’acord amb l’Ordre de 28 de juny de 1999, referent a la matèria 
de tutela financera dels Ens Locals, modificada per l’Ordre de 2 de juny de 2003. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Aquesta 
autorització de concertació de préstec amb garantia hipotecària a l’empresa Promusa, 
l’objecte d’aquest acord seria autoritzar a aquesta societat a la concertació d’un 
préstec hipotecari per a la construcció de 102 habitatges, dels quals 42 seran de 
venda i 60 seran de lloguer, l’import total d’aquest finançament serà de 13.653.641 € i 
es realitzarà amb el BBVA. El requisit previ que això necessita és evidentment un 
informe favorable de la Intervenció municipal i ens sembla adient posar de manifest 
un dels comentaris que ha fet la Intervenció i és que feta la consulta a la Direcció 
General de Política Financera ens menciona que aquest préstec no computa a 
efectes del rati d’endeutament general de tota la Corporació. Això podria generar fins i 
tot alguna discrepància o alguna opinió diferent que podria ser perfectament entesa, 
si més no a aquells 60 pisos que seran de lloguer, jo entendria que no fos computable 
amb els 42 de venda en el moment que es transmet aquesta propietat a la persona 
que ho compra, la resta si més no nosaltres tindrem en compte que aquesta societat 
o si més no el consell d’administració de Promusa haurà de tenir en compte aquests 
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endeutaments que fa pel finançament de l’habitatge de lloguer que com bé saben 
l’habitatge de lloguer no té les característiques que comporta l’habitatge de venda que 
finança directament el cost de la construcció sinó que aquí hi ha una càrrega i un 
múscul financer que necessita cobrir l’administració pública per tal de fer factible que 
hi hagi habitatge de lloguer social a la nostra ciutat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 
membres electius presents, en trobar-se absents en el moment de la votació els 
regidors Sr. Toni Ramon i Sr. Xavier Boix). 
 
 17.- PROPOSTA D’ACORD D’ASSUMPCIÓ DE COMPROMISOS 
MUNICIPALSEN GARANTIA DELS ADJUDICATARIS D'HABITATGES DE 
PROMUSA. 
 
 L’Ajuntament de Sant Cugat mitjançant acord del Ple Municipal i seguint criteris 
emprats en altres municipis, dóna garanties als adjudicataris de les promocions 
d’habitatge amb protecció oficial en règim de venda per totes les quantitats 
avançades que PROMUSA, com a promotor únic del municipi de Sant Cugat del 
Vallès, cobra durant el període de la seva construcció.  
 
 Durant l’any 2010 i 2011 s’està construint, i PROMUSA està procedint a 
l’adjudicació d’una promoció d’habitatges destinats a venda. Tots aquests habitatges, 
tenen una plaça d’aparcament i un traster vinculat. 
 
 Els habitatges d’aquesta promoció estan ubicats: 
 
 Número 

d’habitatges 
avançades 

Camí Creu 5  
 

42 1.400.000 € 
 

TOTAL  1.400.000 € 

 
 Respecte d’aquest/s, i seguint el procediment d’adjudicació previst en el 
Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial de Sant 
Cugat del Vallès, està propera la fase d’elecció d’habitatges, per ordre d’adjudicació i 
la formalització dels contractes privats de compravenda corresponents. 
 
 D’acord amb la legislació catalana vigent, els promotors que efectuïn vendes 
d’habitatges sobre plànol i que cobrin quantitats anticipades durant el període de 
construcció, han de garantir la seva devolució als compradors, en el cas 
d’incompliment del promotor, per qualsevol de les formes admeses en dret. 
 
 PROMUSA assumeix el compromís de garantir bestretes en els propis 
contractes de compravenda formalitzats amb els adjudicataris preveient, d’acord amb 
la legislació vigent, que en cas d’incompliment es retornarien les quantitats 
anticipades més un 4% anual. 
 
 D’acord amb l’article 29 dels Estatuts de PROMUSA, queda definida la 
responsabilitat de l’Ajuntament envers la tutela de la viabilitat econòmica de 
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PROMUSA establint, entre d’altres, la possibilitat de prestació de garanties davant de 
tercers. 
 
 Per tot allò exposat anteriorment ES PROPOSA al Ple Municipal l’adopció dels 
següents acords: 
 
 1r.- RESTAR ASSABENTATS que S.P.M. PROMOCIONS MUNICIPALS DE 
SANT CUGAT DEL VALLÈS S.A. (PROMUSA) procedeix al cobrament de quantitats 
avançades durant el període de construcció dels habitatges de la promoció: 
 
Camí Creu 5 (règim general )
 
Expedient Q.P. 08-B-0087-10 :  1.400.000€ 
 
totalitzant la quantitat d’1.400.000 € per atendre les despeses derivades de la seva 
construcció. 
 
 2n.- RECONÈIXER com a millor garantia dels adquirents que, en el supòsit 
d’incompliment de PROMUSA, d’acord amb els Estatuts i amb els contractes de 
compra-venda formalitzats amb els adquirents, aquest Ajuntament assumiria el retorn 
de les bestretes més el tipus d'interès que correspongués. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: En 
aquest cas l’objecte de l’acord és informar al Ple de l’ajuntament de les quantitats 
avançades, cobrades per Promusa durant el període de construcció dels 42 
habitatges de la promoció del carrer de la Creu núm. 5 per al compromís que 
Promusa adquireix amb els adjudicataris dels pisos en cas d’incompliment de 
l’execució de l’obra, és a dir nosaltres rebem uns diners abans que es construeixi 
l’obra i aquí es podria produir un incompliment i la persona que ha fet aquest 
avançament ha de tenir un dret, es reconeix com a millor garantia que en el cas que 
Promusa no pugui fer front a aquesta garantia l’ajuntament assumeix com a pròpia en 
els mateixos termes, és a dir que si passés alguna cosa que Promusa no pogués 
retornar aquests diners l’ajuntament de Sant Cugat actua com a avalador. L’import 
avançat pels adjudicataris és d’1.400.000 € i en el cas que -no serà així, però en el 
cas que passés- hi hagués un incompliment de Promusa hauria de retornar les 
quantitats anticipades més un 4% anual. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
Organització i Innovació
 
 18.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA SEU ELECTRÒNICA DE 
L’AJUNTAMENT I D’APROVACIÓ INICIAL DEL SEU REGLAMENT. 
 
 La Llei bàsica estatal 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans 
als serveis públics, desenvolupada parcialment pel Reial Decret 1671/2009, de 6 de 
novembre, estableixen com un element clau en la comunicació jurídica amb els 
ciutadans en suport electrònic el concepte de seu electrònica en ordre a facilitar amb 
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els nivells de fiabilitat i seguretat la possibilitat de que els ciutadans que ho desitgin es 
puguin relacionar amb les administracions públiques i per tant amb els ajuntaments a 
través de mitjans electrònics, i en aquesta línia en el marc de l’administració futura 
haurà d’operar plenament la signatura electrònica i de certificats i en definitiva de la 
tramitació dels expedients electrònics sense necessitat de formalització documental 
en suport paper amb plena validesa de la documentació digital. 
 
 Vista la necessitat de procedir a la creació de la seu electrònica d’aquest 
Ajuntament i coetània aprovació inicial del corresponent Reglament, fou designada a 
través de Decret d’alcaldia núm. 210/11, de 31 de gener, una Comissió d’Estudi per a 
l’elaboració del projecte de Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, tota vegada que en l’elaboració de 
reglaments municipals esdevé obligatòria de conformitat amb allò que disposa l’art. 
62.1) del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals, la designació d’una comissió d’estudi integrada 
per membres de la corporació i personal tècnic amb la finalitat d’escometre la 
corresponent tasca, havent estat integrada dita Comissió amb els següents membres: 
 
President: Jordi Puigneró i Ferrer, Regidor delegat d’Innovació i Comunicació. 
 
Vocals:  
 
- Carme Oliver i Riera, Gerent municipal 
- Josep Solà i Font, Director d’Àmbit d’Organització i Innovació  
- Marc Giró i Mut, Director d’Innovació i Tecnologia 
- Eugeni Vila i Lolo, Cap del Servei de Sistemes d’Informació 
- Gemma Foj i Alvira, Cap del Servei d’Atenció Ciutadana 
- Urgell Graell i Pedrós, Cap del Servei d'Organització, Millora de Processos i 

Qualitat 
 
Secretari-coordinador:  
 
- Josep Mª Rigau i Caixés, Secretari General Municipal (titular). 
- Concha Cortés i Sánchez, Vicesecretària General (suplent). 
 
 Aquesta Comissió ha partit com a document de treball del document base o 
reglament-tipus que ha estat facilitat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), i que per raons d’especialització tècnica i funcionalitat pràctica sembla oportú 
d’ajustar-se a l’esmentat text de reglament-tipus, havent estat incorporades 
determinades millores tècniques adaptatives a la realitat concreta d’aquest 
Ajuntament, aportades en el si de la Comissió Tècnica per part de l’àmbit 
d’Organització i Innovació i del Servei d’Atenció Ciutadana.  
 
 Atès que la competència per a la creació de la seu electrònica municipal amb 
aprovació del Reglament regulador ve atribuïda al Ple municipal segons l’art. 22.2.d) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
 En base a tot l’anterior, es sotmet al Ple Municipal, la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
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 1r.- APROVAR la seu electrònica de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès per 
tal d’ésser l’adreça electrònica disponible per als ciutadans i ciutadanes en les seves 
relacions amb l’administració municipal. 
 
 2n.- APROVAR INICIALMENT en els seus propis termes i textualitat literal el 
projecte de Reglament de funcionament de la seu electrònica de l’ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès presentat per la Comissió d’estudi designada a través de Decret 
d’alcaldia núm. 210/11, de conformitat amb allò que disposa l’art. 62.1) del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
 3r.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de 30 dies a 
comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, de 
conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local. 
 
 4t.- DISPOSAR que el Reglament de funcionament de la seu electrònica de 
l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès quedarà aprovat amb caràcter definitiu, sense 
necessitat d’adoptar-ne nou acord, en el supòsit que durant el període d’exposició 
pública de l’expedient no s’hagués presentat cap suggeriment o reclamació o 
al·legació, de conformitat amb el que disposa l’article 49 en relació amb els articles 
65.2) i 70.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i 
l’article 66.1) del Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR D’INNOVACIÓ I COMUNICACIÓ, SR. PUIGNERÓ: Els 
ajuntaments som en un camí de no retorn cap a l’Administració electrònica. El mateix 
procés que en el seu moment van fer els bancs i que ens porten de fet uns anys 
d’avantatge i que consisteix en que els ciutadans puguin operar a través de la banca 
electrònica, de fet cada cop ho fan més, doncs aquest procés també s’instal·li 
diguéssim a les Administracions Públiques d’una forma normal. Avui el que portem 
són tres convenis que van en aquesta línia i que per tant, han d’ajudar a que aquest 
Ajuntament cada cop sigui més...o els ciutadans s’hi puguin relacionar d’una forma 
electrònica i menys presencial que en definitiva és el que fa que aquest pugui ser en 
el futur un ajuntament modern i eficaç. El que avui portem, el reglament que avui 
aprovem té per objecte la creació i la regulació de la seu electrònica de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès. Què és la seu electrònica, us preguntareu? Doncs en 
definitiva és de la mateixa manera que quan un ciutadà entra en aquest Ajuntament 
físicament i reconeix que està a dins l’Ajuntament, que per tant, tot allò que fa en 
l’Ajuntament i que veu té una validesa jurídica perquè li dóna un full amb un segell i 
per tant, ho pot comprovar i palpar, doncs aquesta seguretat també existeixi un cop fa 
això mateix d’una forma virtual a través de la xarxa. Ni més ni menys que això. Per 
tant, la seu electrònica de l’administració municipal és una adreça electrònica, és 
l’adreça electrònica disponible pels ciutadans i ciutadanes a través de la xarxa de 
telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en l’exercici de les seves competències. I en 
concret, aquesta adreça serà accessible a través de l’adreça seu.santcugat.cat. La 
identificació de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es realitzi 
mitjançant un certificat de la seu electrònica emès per l’Agència Catalana de 
Certificació, que és la que ens identifica. A la seu electrònica es troba la relació 
completa de les adreces electròniques d’accés als serveis que no estan ubicats en el 
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mateix domini que aquesta i els corresponents certificats que els identifica. I quins 
continguts hi podrem trobar a la seu electrònica? Doncs en primer lloc informació 
sobre la mateixa seu electrònica. Per tant, la titularitat i òrgans responsables de la 
gestió, la identificació dels canals d’accés als serveis i mitjans electrònics disponibles 
a la seu amb l’expressió, si escau, dels telèfons i oficines a través dels quals també 
s’hi pot accedir als mateixos, els sistemes de signatura acceptats en els diferents 
procediments, la relació de segells d’òrgans emprats en els procediments que 
s’efectuïn mitjançant actuació administrativa automatitzada, la disposició de creació 
de la seu electrònica a l’adreça electrònica, la indicació dels dies considerats inhàbils, 
un mapa de navegació de la seu electrònica amb l’estructura i diferents accions de 
contingut. També hi trobem serveis d’informació: el catàleg complet de tràmits i 
serveis de l’Ajuntament, el perfil del contractant, processos selectius i de capacitació, 
el tauler d’edictes, informació sobre l’organització municipal i competències dels 
diferents òrgans i àmbits municipals i també hi podem trobar tot el que fa referència a 
serveis de tramitació. Per tant, el catàleg de tràmits i serveis de l’Ajuntament que es 
poden portar a terme per mitjans electrònics, el sistema per a la presentació 
electrònica de suggeriments i queixes mitjançant un model normalitzat, l’accés a la 
comprovació dels documents emesos per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i 
autenticats amb el codi segur de verificació, la identificació de la data i hora oficials a 
efectes del còmput de terminis. Bé, etc, etc, etc. En definitiva, tot això a més amb una 
disponibilitat i una seguretat. La seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès estarà disponible tots els dies de l’any durant 24 hores al dia i es garanteixen la 
seguretat de la seu municipal en l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament garantint així 
mateix l’autenticitat i integritat de la informació digital facilitada. I també es 
garanteixen els requisits d’accessibilitat i qualitat recomanat per les administracions 
públiques. En definitiva el que fem com he explicat abans doncs és aprovar diguéssim 
un reglament, el reglament de la seu, un reglament que ens identifica i que normalitza 
els usos que els ciutadans podran, la forma en com els ciutadans es podran 
relacionar amb l’Ajuntament de forma virtual i que ve a ser segurament la forma com 
la majoria o tots els ciutadans ens relacionarem amb les administracions en el futur. 
Moltes gràcies. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sr. Puigneró per la seva explicació d’un 
tema complex que de ben segur serà una eina de futur per al nostre Ajuntament. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Bé, la 
intervenció és pels tres punts? 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, entenc que és pel primer, pel punt núm. 18. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: El 
nostre Grup donarà suport, jo crec que es pot fer més curt però no crec que més clar. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 19.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB 
EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA PER 
A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA. 
 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.02.11                    pàg. 37 
 

 Vist l’informe emès en data 3 de febrer actual per la Cap del servei d’Atenció 
Ciutadana amb el vist i plau del Cap d’Organització i Innovació del que se’n desprèn 
la conveniència per l’interès públic i un cop estudiades les diferents opcions presents 
al mercat, d’optar per a la implantació de l’aplicació eNOTUM desenvolupada pel 
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (AOC) en tractar-se d’una 
aplicació ja implantada en altres administracions públiques de Catalunya amb unes 
funcionalitats d’elevat nivell tècnic i prestacional. 
 
 Vista la minuta de conveni de col·laboració proposada pel Consorci AOC, es 
sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- APROVAR en tots els seus extrems, propis termes i textualitat literal el 
document de minuta de “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE SANT CUGAT DEL VALLÈS I EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA 
ELECTRÒNICA DE CATALUNYA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA”. 
 
 2n.- FACULTAR a l’alcaldia-presidència per a la signatura del conveni en nom i 
representació municipal de conformitat amb allò que estableix l’art. 53.1.a) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
 3r.- TRASLLADAR els presents acords a la direcció-gerència del Consorci 
Administració Oberta Electrònica de Catalunya als corresponents efectes. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDOR D’INNOVACIÓ I COMUNICACIÓ, SR. PUIGNERÓ: Intentaré ser 
més breu però és que són temes importants que no puc sintetitzar més, perquè 
m’agradaria que s’entengui la importància del que avui aprovem i que de fet vindrà a 
regir la forma com ens relacionem amb l’Ajuntament, amb l’Administració en el futur. 
A veure el que portem ara, el segon conveni, fa referència a les notificacions, és una 
de d’aquestes potes que abans he explicat. Per fer una mica de memòria el 19 de 
desembre de 2005 i mitjançant acord de Ple municipal es va aprovar la creació del 
registre telemàtic per a la recepció i sortida de documents tramesos per via telemàtica 
a través de l’EACAT. El Registre d’Entrada telemàtic s’ha anat incorporant amb tota 
normalitat als tràmits que es van oferint pel canal telemàtic. Per poder oferir, però, 
una tramitació realment electrònica a la ciutadania s’ha de comptar amb un servei de 
notificació electrònica que permeti portar a terme les comunicacions dels actes 
administratius als usuaris de forma que tinguin una validesa jurídica de la mateixa 
forma que la tenen els canals habituals de comunicació. Un cop estudiades les 
diferents opcions presentades presents al mercat, s’ha optat per implantar l’aplicació 
de l’e-notum, desenvolupada pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC) per ser una aplicació ja implantada a altres administracions i que ofereix les 
següents funcionalitats: per començar és un lloc Web personalitzat que actua com a 
dipòsit de les notificacions telemàtiques. Aquest lloc incorpora mecanismes de 
xifratge en les transmissions per tal de garantir la confidencialitat de les dades i segell 
de data i hora per acreditar el moment del dipòsit de la notificació i de l’accés per part 
de l’interessat del seu contingut. També hi ha mecanismes d’accés als interessats 
amb l’autentificació a través del certificat digital que garanteixen la identitat, sistemes 
d’alerta del dipòsit de notificacions pels interessats via correu electrònic o via 
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missatge de telèfon mòbil, telèfon SMS, mecanismes de generació d’informes de 
l’estat de les notificacions, etc. El Consorci AOC assumeix els costos de manteniment 
i explotació del sistema, l’atenció del primer nivell al personal usuari del servei de 
l’Ajuntament quan aquest fa servir les pantalles habilitades per tal efecte i el cost dels 
SMS associats a les notificacions. En definitiva el que estem fent el que ja tenim en 
forma presencial que són les cartes certificades. Quan rebem una carta certificada a 
casa doncs sabem que aquella carta és de l’Ajuntament, doncs el que es tracta és de 
fer el mateix a Internet. Quan rebem notificacions electròniques sabem i tinguem la 
garantia de que aquelles notificacions, cartes virtuals sabem que venen de 
l’Ajuntament i tinguem la seguretat que han estat emeses per l’Ajuntament. Això és 
tot. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 20.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA DEL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE 
CATALUNYA. 
 
 La Llei bàsica estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
que va entrar en vigor l’1 de maig de 2008, en el seu art. 42 va disposar que amb la 
finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat 
contractual de les administracions públiques i sens perjudici d’altres mitjans de 
publicitat, els òrgans de contractació -Ple, Junta de Govern i Alcaldia en el cas dels 
ajuntaments- han de difondre a través d’internet el seu perfil de contractant tot 
especificant la forma d’accés en les pàgines web institucionals així com a la 
Plataforma de Contractació de l’Estat, havent d’incloure el perfil del contractant totes 
les dades i informacions referents als procediments de contractació i per tant els 
anuncis d’informació prèvia, la convocatòria de licitacions amb la documentació 
relativa a les mateixes, contractes adjudicats, procediments anul·lats i qualsevol altra 
informació útil de tipus general. 
 
 L’aplicatiu informàtic que suporta els perfils del contractant té un dispositiu 
electrònic que permet acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de 
la informació contractual corresponent tot possibilitant la publicació segura a internet 
amb efectes jurídics en els termes recollits en l’esmentada llei. 
 
 Per part d’aquest ajuntament i en compliment del mandat legal dins del mes de 
juny de l’any 2008 fou tramitada l’alta del perfil del contractant en la Plataforma de 
Contratación del Estado tota vegada que en aquell moment l’actual Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública del Consorci Administració Oberta de la Generalitat 
de Catalunya no es trobava adaptada als requisits dels ens locals, havent estat 
realitzada aquesta adaptació de manera complerta dins de l’any 2010. 
 
 En conseqüència procedeix en aquest moment l’adhesió a la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya per tal de publicar-hi 
el perfil de contactant d’aquest ajuntament, tot havent de tenir-se en compte 
l’obligatorietat d’especificar la forma d’accés al perfil del contractant a la pàgina web 
d’aquest ajuntament així com a la Plataforma de Contratación del Estado i en els 
plecs i anuncis de licitació. 
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 En base a tot l’anterior es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- APROVAR l’adhesió d’aquest ajuntament a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i, en aquest 
sentit, DISPOSAR la tramitació de l’alta del perfil de contractant en dita plataforma 
autonòmica en els termes establerts en l’art. 42 de la Llei bàsica estatal 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
 2n.- FACULTAR de manera indistinta a l’alcaldia-presidència i/o a la regidoria 
delegada d’Innovació i Comunicació per a la signatura dels atorgaments documentals 
que puguin esdevenir necessaris per a la tramitació i efectivitat de l’alta del perfil de 
contractant d’aquest ajuntament en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
 3r.- TRAMETRE certificació dels presents acords a la Direcció del Consorci 
Administració Oberta de Catalunya als efectes corresponents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDOR D’INNOVACIÓ I COMUNICACIÓ, SR. PUIGNERÓ: Bé, continuant 
amb el que he explicat abans el que ara portem a aprovació és l’adhesió a la 
Plataforma dels serveis de contractació pública del Consorci AOC. Dir que actualment 
l’Ajuntament ja disposa del seu perfil de contractant però estem utilitzant el que és la 
Plataforma de Contratación del Estado, del Ministeri d’Economia i Hisenda. Aquesta 
plataforma no permet la seva personalització ni integració dins el Web municipal, no 
la trobem tampoc en català ni tampoc és molt amigable ja que té un sistema de cerca 
un tant complicat. Per tant, el que decidim avui fer és passar-nos a la plataforma que 
porta en aquest cas el Consorci AOC, per tant, la Generalitat de Catalunya, ja que 
entenem que ens aporta un millor nivell de personalització, d’integració, també de 
catalanitat i també d’amigabilitat. No explicaré tots els beneficis que això ens aporta 
en tot cas qui vulgui ens el pot consultar en l’expedient i dir que aquesta és una pota 
important del que abans he explicat quan parlava de la seu electrònica. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT 
 
 21.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT. 
 
 Per part de la Presidència s’inicia la presentació del tema considerant la 
proposta de dictamen en els següents termes: 
 
“NOVAR parcialment els membres que integren la Comissió Informativa de Territori, 
Medi Ambient i Mobilitat en quant a la seva Presidenta-delegada Sra. Marta Subirà i 
Roca en la persona del Sr. Josep Romero i Tejero, que ha estat designat Tinent 
d’Alcalde de Territori, Medi Ambient i Mobilitat, per Decret d’Alcaldia 175/11, tot això 
d’acord amb el nou cartipàs municipal actualitzat a 27 de gener de 2011 i d’acord amb 
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el que determina l’art. 17 del Text Refós del Reglament Orgànic Municipal aprovat en 
data 21 de juliol de 1988, amb incorporació de les modificacions del Títol V, 
aprovades pel Ple Municipal en data 21de juliol de 1998, i PROPOSAR l’adscripció 
com a vocal de Convergència i Unió al Sr. Xavier Amador i Pitarch en lloc del Sr. 
Josep Romero i Tejero, restant, en conseqüència la Comissió Informativa de Territori, 
Medi Ambient i Mobilitat, integrada pels següents membres: 
 
Presidència delegada: Josep Romero i Tejero  
 
Secretaria:      M. Teresa Insa Tolón  
Suplent:     Judith Martínez Criado 
 
Vocals:     Suplents: 
X. Amador i Pitarch       CiU 
S. Gausa i Gascón     F. Villaseñor i Romero PSC 
J. Calderon i Ortega    X. Boix  i Roca   ICV-EUiA 
B. Rodríguez i Callao       PP 
R. Grange i Flores    A. Ramón i Algueró  ERC 
F. Vázquez-Dodero i Rodríguez      No adscrit “ 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Bé, després de la breu Presidència de la Sra. Marta Subirà en la Comissió 
d’Urbanisme la proposta és que el President sigui jo mateix, espero que no sigui 
tampoc massa dilatat en el temps, però ho faré amb tota la il·lusió del món, però 
espero no sigui massa llarga aquesta Presidència. I la proposta que també portem és 
que el Sr. Amador, que era el vocal suplent passaria a vocal titular ocupant la plaça 
que tenia jo abans. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies Sr. Romero. S’ha de votar, entenc 
Secretari o és una dació de compte? No s’ha de votar. Doncs queda com a dació de 
compte aquest canvi en els membres de la Comissió Informativa de Territori, Medi 
Ambient i Mobilitat. 
 
 22.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL D’ORDENANÇA MUNICIPAL 
D’ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS URBANS. 
 
 Atès que per part municipal s’ha constituït la Comissió Redactora de 
l’Ordenança Municipal d’Accessibilitat als edificis i espais públics urbans, constituïda 
a l’efecte, en ordre a la voluntat de donar resposta efectiva a les diferents peticions de 
les Taules representatives del col·lectiu local de persones amb discapacitat, havent-
se produït en el sí d’aquesta Comissió Redactora diverses sessions de treball, en 
dates 3 de desembre de 2010 i 28 de gener de 2011, tot això en exercici de les 
previsions de l’art. 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 concreció d’alguns aspectes de la normativa vigent sobre accessibilitat que 
l’experiència pràctica de Sant Cugat del Vallès ha demostrat necessari regular de 
forma més precisa, 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 
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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, amb el quòrum previst a l’art. 47.2.ll), de la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local, en relació a l’art. 65.2) del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i d’acord amb el 
que determina l’art. 236.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, art. 71.2) del 
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, en relació a l’art. 74.2) del seu Reglament i articles 58 a 66 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’Ordenança Municipal 
d’Accessibilitat als edificis i espais públics urbans, en els termes, contingut i abast del 
projecte redactat i elaborat per la Comissió Redactora de l’Ordenança d’Accessibilitat 
als edificis i espais públics urbans, text que fou considerat en la seva sessió del dia 
28 de gener de 2011, 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 mateix que el 
d’aplicació en l’actualitat, en virtut de les determinacions de l’art. 67 i següents del 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques 
i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
 
 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, tauler d’edictes 
municipal i mitjans telemàtics. 
 
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, Gremi de 
Constructors de Sant Cugat del Vallès i representants de les taules dels col·lectius 
afectats que han participat en la fase prèvia de redacció, pel tal que dins el termini de 
45 dies naturals següents al de la notificació municipal puguin formular al·legacions 
en els termes i abast que considerin pertinents. 
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TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: La votació d’alguns aspectes de la normativa vigent sobre accessibilitat 
l’experiència ens diu que s’ha fet necessari de regular de forma més precisa aquesta 
matèria. Això afecta a diferents aspectes: entre ells, l’accessibilitat als establiments 
comercials, accessibilitats amb rampes, la implantació progressiva de sistemes de 
detecció electromagnètic de places per a persones sordes. També s’anirà implantant 
de forma “paulatina” els semàfors amb senyals acústiques i altres aspectes que faran 
que l’accessibilitat en el nostre municipi sigui més fàcil per a les persones que tenen 
problemes. No he de dir poc i d’entrada per a les persones mudes no es diu res. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres 
ens abstindrem en aquets punt i ho farem perquè hem tingut 15 dies per a conèixer 
l’Ordenança. Certament és una ordenança important i pensem que hi ha segur 
moltes, es nota i es percep quan la llegeixes, hi ha moltes demandes de la gent del 
sector i gent de la ciutat que està vivint en pròpia pell aquests temes. D’altra banda, 
també hi ha una feina de recollir la normativa i un bon treball de recollir la normativa, 
però pensem que és la nostra feina, la nostra obligació poder contrastar aquests 
temes amb la gent del sector, cosa que no hem pogut fer en 15 dies i per tant, ens 
abstindrem per tal de presentar al·legacions, si és que així ho estiméssim a través 
d’aquests contactes. D’altra banda, comencem en aquest Ple 4 punts que seran ara 
consecutivament d’Ordenances municipals, o diverses Ordenances municipals. 
Nosaltres voldríem fer una reflexió i és el fet de que unit a l’aprovació d’Ordenances i 
els textos estaria bé unir-hi objectius. M’explico una mica més: vol dir que a banda 
d’un text, d’una ordenança, nosaltres agrairíem que en aquest text s’hi unissin una 
sèrie d’objectius a aconseguir, és a dir, que també féssim la reflexió de a què ens 
comprometem quan aprovem cadascuna de les ordenances. Parlant d’accessibilitat 
concretament, a què ens podríem comprometre de desenvolupar concretament? Això 
és el que voldríem, que quan s’aprova una ordenança féssim també aquesta reflexió. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     21 (CiU, ICV-EUiA, PP, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:  0 
Abstencions:      4 (PSC) 
 
 23.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
PUBLICITAT. 
 
 EXPEDIENT: UJ00/10/45 – IJD: 189/11 
 
 Atesa l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal de Publicitat de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès efectuada per acord del Ple Municipal de data 18 d’octubre 
de 2010. 
 
 Atès que no s’han formulat al·legacions i/o reclamacions.  
 
 Atesos els errors materials detectats en els articles 5.1.h) / 6.2. (segon i tercer 
paràgraf) / 6.2.6.2. / 6.2.7. / 6.14. / 9.1. / 11.1.a) / 11.1.b) / 11.2. / 11.3. / 11.4. de 
l’Ordenança. 
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 Atès l’informe efectuat per la Secció de Disciplina Urbanística en data 27 de 
gener de 2011 amb el vist i plau de Secretaria General envers les correccions dels 
errors materials i de congruència, i que s’incorpora a la proposta com a motivació 
específica, d’acord amb el que determina l’art. 89.5) de la Llei 30/92, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
 Vista la competència atribuïda al Ple per l’article 52.2.d) de la Llei 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.  
 
 Vist l’article 49.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, en relació amb l’article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en allò relatiu a la 
competència del Ple Municipal i procediment per l’aprovació definitiva, així com 
trasllat de les actuacions a la Generalitat de Catalunya. 
 
 En funció de tot el que s’ha exposat es proposa al Ple Municipal d’aquesta 
Corporació l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
 PRIMER.- APROVAR I INCORPORAR les modificacions proposades en 
l’informe de la Secció de Disciplina Urbanística de data 27 de gener de 2011 que 
complementa el contingut dels articles 5.1.h) / 6.2. (segon i tercer paràgraf) / 6.2.6.2. / 
6.2.7. / 6.14. / 9.1. / 11.1.a) / 11.1.b) / 11.2. / 11.3. / 11.4.  
 
 SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT L’ORDENANÇA DE PUBLICITAT DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, d’acord amb el que determina 
l’article 49.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
en relació amb l’article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
 TERCER.- PUBLICAR, d’acord amb el que determina l’art. 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, íntegrament el text de la present Ordenança de Publicitat de 
Sant Cugat del Vallès en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el taulell 
d’anuncis i el web municipal, als efectes de la seva entrada en vigor, així com en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la 
Província en que s’hagi publicat íntegrament el text. 
 
 QUART.- TRASLLADAR el present acord a la Direcció General d’Urbanisme 
de Catalunya, de conformitat amb l’article 65.3) del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: En aquesta Ordenança es regula la publicitat estàtica i dinàmica dins del 
municipi i les diferents urbanitzacions. També està previst per això una Comissió 
Tècnica Assessora de publicitat i protecció de paisatge urbà en el termini màxim de 6 
mesos. Per altre banda, es preveu que les instal·lacions d’activitats anònimes i sense 
llicència ubicades en sòl o dins de domini públic municipal puguin ser retirades de 
forma immediata per part de l’Ajuntament. 
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 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Per a nosaltres, 
aquest Grup, l’aprovació avui de l’Ordenança de publicitat és una molt i molt bona 
notícia. Vostè Sr. Romero, no tant, perquè porta poc temps a la Comissió de Territori, 
però la Sra. Conesa sí que va tenir ocasió de patir la meva particular fixació amb el 
tema de la publicitat i sobretot del que és el paisatge urbà. Nosaltres creiem que en 
aquest país en general, el paisatge urbà el tenim desendreçat, no hi ha hagut una 
preocupació històrica per endreçar el que és l’espai públic, el paisatge en definitiva. 
Aquest és un primer pas. Abans el Sr. Gausa parlava molt encertadament de que tota 
normativa havia de tenir uns objectius, i certament els objectius d’aquesta normativa 
són ben clars. Ja s’han començat a visualitzar. En Comissió Informativa se’ns va 
informar que ja s’havien començat a treure tanques publicitàries que estaven en llocs 
inadequats, per tant, ja hi ha una millora substancial del que és la vida i el paisatge 
dels santcugatencs, però és que a més al nostre entendre un millor paisatge urbà 
dóna valor, afegeix valor al que són les nostres empreses, els nostres habitatges i en 
definitiva el que és la vida quotidiana. Quan qualsevol empresari o emprenedor de la 
nostra ciutat va a buscar alguns clients seus a l’Aeroport i entra a una ciutat, pensem 
per on entraven abans, per on entren i què és el que primer rebien o veien de la 
nostra ciutat. Si venien pels túnels doncs realment allò que en diuen l’hipòdrom 
presentava un aspecte i ara en comença a presentar un altre. Si s’entrava per 
l’Avinguda Cerdanyola hi havia un aspecte i en comença a presentar un altre i serà 
encara molt millor quan aquesta Ordenança sigui aprovada. És una Ordenança que 
es podria pensar que és restrictiva, però és restrictiva amb alguns usos que podrien 
ser particulars d’interès particular, però creiem que és àmpliament beneficiosa per 
l’interès general i d’això és del que es tracta. I això és un bon objectiu com deia abans 
el Sr. Gausa. Per tant, el nostre sí més entusiasta en aquesta Ordenança. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Molt 
breument. Anunciar el nostre vot favorable a aquesta Ordenança i en següent lloc, 
aprofitant que estem parlant de l’Ordenança municipal de Publicitat encoratjar i 
demanar-li al Sr. Puigneró en aquest cas, més que al Sr. Romero, que aquests 
quioscs nous electrònics quan abans millor hi hagi un reglament de com, quan i de 
quina manera es pot accedir a posar publicitat, i qui pot posar publicitat en aquests 
quioscs sobretot pensant en entitats o persones o digui-li com vulgui que puguin fer 
servir aquests quioscs per publicitar la seva activitat. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres 
voldríem fer notar que ens varem abstenir en l’aprovació inicial, que votarem a favor 
en aquest tràmit i ho farem perquè hem vist en els propis informes de l’Ajuntament 
alguna sèrie de correccions d’errades materials i alguns temes de clarificacions en 
l’Ordenança que pensem que faciliten els tràmits per part de la gent i d’altra banda, 
també compartir el fet de que un paisatge urbà endreçat és un objectiu que volem 
aconseguir entre tots. Gràcies. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Dos raonaments de la Comissió de Territori, també sóc testimoni que el 
Sr. Grangé s’ha apropat al tema, he de dir que abans d’aquesta proposta, ara mateix 
tenim entre vint-i-cinc o trenta expedients iniciats en terrenys privats per tema de 
tanques, publicitat, banderoles i per tant, cada dilluns portem a la Junta de Govern set 
o vuit expedients sobre aquest tema, que és un tema del que hem pres consciència 
que és important. I a més a Sant Cugat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
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 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 24.- PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ REDACTORA DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER REGULAR LOCALS ON S’EXERCEIX LA 
PROSTITUCIÓ. (Exp. núm. UP00/11/02) 
 
 1r.- APROVAR, d’acord amb el que determina l’art. 236 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, la constitució de la Comissió Tècnica per la redacció de la 
corresponent Ordenança Municipal que ha de regular els locals on s’exerceix la 
prostitució. 
 
 2n.- DESIGNAR com a membres de l’esmentada Comissió redactora de 
l’ordenança municipal per a la regulació dels locals on s’exerceix la prostitució, a les 
següents persones: 
 
President:  Joan Giordani i Guiu, Director de l’Àmbit de Gestió de Territori. 
Vice-President: Sergi Cantó i Jordi, Director de l’Àmbit de Medi Ambient. 
 
Vocals tècnics: 
- Josep M. Escarré i García, Inspector Cap de la Policia Local. 
- Marcel Gómez i Alonso, Assessor per a la implementació telemàtica de les llicències 
d’obres i la simplificació administrativa. 
- Josep Tarragó i Pampalona, Cap del Servei de Planejament i Gestió. 
- Jaume Alonso i Morejón, Cap del Servei de Qualitat Ambiental. 
- Nel·la Manzanares i Martínez, Enginyera Tècnica municipal de Qualitat Ambiental. 
- Eduard Graell i Deniel, Lletrat dels Serveis Jurídics adscrit a l’Àmbit de Territori. 
- Joaquim Hortal i Jodar, Lletrat dels Serveis Jurídics adscrit a l’Àmbit de Medi 
Ambient i Seguretat Ciutadana. 
 
Secretari: M. Teresa Insa Tolón, Tècnica d’Administració General adscrita a 
l’Àmbit de Territori. 
 
 3r.- NOTIFICAR els presents acords als interessats signants als efectes 
procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Ara fa un any, el 2010, el mes d’abril, va prosperar la suspensió de 
llicències d’activitats vinculades a l’exercici de la prostitució amb l’ànim d’iniciar els 
treballs per la seva ordenació urbanística. Fruit d’aquests treballs està previst aprovar 
inicialment el proper Ple de maig, si els assembla bé als companys del Consistori, de 
modificació puntual de les normes urbanes. Però en aquest Ple el que portem és la 
proposta de constituir la Comissió Tècnica redactora de la futura Ordenança.  
 
 . REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Avia’m, 
nosaltres votarem a favor d’aquesta Comissió Tècnica, perquè entenem que els 
locals, els prostíbuls s’han de regular, ara sobta que a dos mesos del final del mandat 
es porti aquest tema a Ple i es comencin aquests treballs. Creiem que era un tema 
que si era un objectiu prioritari es podia haver portat molt abans i el que comentava 
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abans el Sr. Gausa, marquem-nos objectius. Si era un objectiu de ciutat, a dos mesos 
de final d’un mandat potser no és el moment adequat per a treballar aquest tema. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Durant aquest temps s’ha estat treballant intensament les diferents 
fórmules, les normes urbanes, no és un tema fàcil i ara s’està treballant i aquest tema 
no s’ha improvisat per un tema de calendari sinó que ja fa un any varem suspendre 
les llicències d’activitats, per tant, hem d’actuar per no perdre aquesta suspensió.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 25.- PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ REDACTORA DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE RADIOCOMUNICACIÓ. (Exp. núm. UP00/11/03). 
 
 1r.- APROVAR d’acord amb el que determina l’art. 236 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, la constitució de la Comissió Tècnica per la redacció de la 
corresponent Ordenança Municipal de Radiocomunicació, deixant sense efecte el 
Decret d’Alcaldia núm. 279/2010 de 15 de febrer, pel qual es va designar una 
Comissió Tècnica per a l’actualització i modificació de l’Ordenança municipal per a la 
instal·lació i funcionament d’estacions base de radiocomunicació a Sant Cugat del 
Vallès, tenint en compte que el Ple de la Corporació en sessió de 19 de juliol de 2010, 
va aprovar inicialment el Pla Especial d’infraestructures i radiocomunicació, havent-se 
d’adaptar aquesta ordenança a l’esmentat Pla Especial, d’acord amb el principi de 
jerarquia normativa. 
 
 2n.- DESIGNAR com a membres de l’esmentada Comissió redactora de 
l’Ordenança Municipal de Radiocomunicació, a les següents persones: 
 
President:  Joan Giordani i Guiu, Director de l’Àmbit de Gestió de Territori. 
Vice-President: Sergi Cantó i Jordi, Director de l’Àmbit de Medi Ambient. 
 
Vocals tècnics: 
- Josep Solà i Font, Director d’Àmbit d’Organització i Innovació. 
- Marc Giró i Mut, Director d’Àmbit d’Innovació i Tecnologia. 
- Marcel Gómez i Alonso, Assessor per a la implementació telemàtica de les llicències 
d’obres i la simplificació administrativa. 
- Eduard Graell i Deniel, Lletrat dels Serveis Jurídics adscrit a l’Àmbit de Territori. 
- Josep Tarragó i Pampalona, Cap del Servei de Planejament i Gestió. 
- Jaume Alonso i Morejón, Cap del Servei de Qualitat Ambiental. 
- Santi Coca i Mascorda, Tècnic d’Innovació i Tecnologia. 
- Nel·la Manzanares i Martínez, Enginyera Tècnica municipal de Qualitat Ambiental. 
 
Secretari-coordinador: Joaquim Hortal i Jodar, Lletrat dels Serveis Jurídics adscrit a 
l’Àmbit de Medi Ambient i Seguretat Ciutadana. 
 
 3r.- NOTIFICAR els presents acords als interessats signants als efectes 
procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Recordar a tots els membres del Consistori que 
per aprovar una Ordenança primer cal crear aquesta Comissió Redactora i per tant, 
per això portem aquests punts i aquesta Comissió Redactora cal crear-la per Ple. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Actualment es troba en tràmit d’informació pública el Pla Especial 
d’Infraestructures i radiocomunicació que ha de servir per a garantir la cobertura de 
telefonia mòbil i serveis complementaris en la forma d’ordenar en el terme municipal. 
També es farà la localització ordenada de les diferents antenes. I per fer-ho, com 
abans anunciava l’Alcaldessa, proposem la constitució de la Comissió Redactora. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 
membres electius presents, en trobar-se absent en el moment de la votació el 
regidor Sr. Calderón). 
 
 26.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLANEJAMENT VIGENT A L’ÀMBIT DE CONFLUÈNCIA DE L’AV. MADRID, 
CAMÍ DE SANT CUGAT AL PAPIOL I L’AV. DE BARCELONA. (EXP. NÚM. 
83001/11). 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst en l'article 47.2.ll), de la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local, i art. 96, en relació al 85, del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el projecte de 
Modificació puntual del planejament vigent a l’àmbit de la confluència de l’av. Madrid, 
camí de Sant Cugat al Papiol i l’av. Barcelona, d’acord amb el projecte elaborat per 
part dels tècnics municipals, i que afecta a la finca de referència cadastral 
1213912DF2911C0001RU, i DECLARAR que aquest projecte no està sotmès al 
tràmit d’avaluació ambiental, d’acord amb la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes, en base al propi contingut i naturalesa jurídica de la 
documentació que s’aprova. 
 
 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 
municipal 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’art. 85.5) 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
 4t.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament 
sempre que superats els terminis assenyalats en el punt segon anterior no s’hagi 
presentat cap al·legació ni reclamació davant el projecte de Modificació puntual del 
planejament vigent a l’àmbit de la confluència de l’av. Madrid, camí de Sant Cugat al 
Papiol i l’av. Barcelona 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 
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d’interessar llur aprovació definitiva, segons allò que preveu l’art. 80 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
 5è.- INTERESSAR en ordre a l’eficàcia del pla, la cessió per part del propietari 
de la finca de referència cadastral 1213912DF2911C0001RU afectada per 
l’esmentada Modificació puntual d’una porció de terreny de 21,69 m² que confronta a 
la confluència de l’av. Madrid, camí de Sant Cugat al Papiol i l’av. Barcelona, afectada 
de vialitat, d’acord amb el que determina l’art. 29.d) del Decret 1/2010, de 3 d’agost, 
per tal de dotar a la parcel·la de la condició de solar. 
 
 6è.- TRASLLADAR el present acord a la Sra. M. Angeles Plana Queral, en la 
seva qualitat de propietària de la finca de referència cadastral 
1213912DF2911C0001RU, als efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: En un xamfrà de l’Avinguda Barcelona, Camí de Sant Cugat al Papiol, fa 
dos anys hi havia un arbre, un pi pinyoner que estava catalogat però amb les 
ventades de fa dos anys aquest arbre va desaparèixer, i ara el que portem és 
d’establir el xamfrà per a que propietari d’aquest terreny pugui gaudir del seu espai, 
no implica que pugui demanar més sostre constructiu, simplement ho tindrà com a 
terreny per a poder-ne gaudir i simplement preservem una afectació per poder 
garantir la mobilitat de la zona. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 
membres electius presents, en trobar-se absent en el moment de la votació el 
regidor Sr. Calderón). 
 
 27.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL 
D’ORDENACIÓ I TIPUS D’EQUIPAMENT A LA PARCEL·LA UBICADA AL 
CARRER VILLÀ XAMFRÀ CARRER CHOPIN. (EXPEDIENT NÚM. 82003/06). 
 
 1r.- RATIFICAR en els seus propis termes, contingut i abast, acord adoptat per 
la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 24 de gener de 2011 i que 
copiat literal de l’acta diu: 
 
“11.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENY VIAL 
(Expedient núm. 82003/06) 
 
1r.- ACUSAR REBUDA de l’escrit presentat per part de la Sra. Maria Glòria Ollé 
Goig, en la seva qualitat de propietària de la finca registral núm. 4628 del Registre de 
la Propietat de Sant Cugat del Vallès, que es troba dins l’àmbit del Pla Especial 
d’ordenació i tipus d’equipament a la parcel·la ubicada al carrer Villà, xamfrà carrer 
Chopin, relatiu a l’oferiment de la cessió a favor de l’Ajuntament d’una porció de 
terreny de 376,20 m² afectada de vialitat, d’acord amb les determinacions de l’acord 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 19 de juliol de 2007. 
 
2n.- ACCEPTAR la cessió gratuïta oferta per la Sra. Maria Glòria Ollé Goig, relativa a 
una porció de terreny de 376,20 m² afectada de vialitat de la finca situada al terme 
municipal de Sant Cugat del Vallès, amb front al carrer Villà, 72, i que es correspon a 
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la núm. 4628 del Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès. Dita cessió 
gratuïta porta causa en la tramitació del Pla Especial d’ordenació i tipus d’equipament 
a la parcel·la ubicada al carrer Villà xamfrà carrer Chopin, aprovat definitivament per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i pendent de la seva publicació en el 
DOGC als efectes de la seva executivitat, als efectes de donar compliment a l’acord 
de l’esmentada comissió de data 19 de juliol de 2007, segons el que determina l’art. 
29.d) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya, per tal de dotar a la parcel·la de la condició de solar. 
 
3r.- INVENTARIAR l’esmentada porció de terreny a l’epígraf corresponent de 
l’Inventari Municipal de Béns, segons el que assenyala l’article 100 i concordants del 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. 
 
4t.- FACULTAR indistintament a l’Alcaldessa-Presidenta i/o la Tinència d’Alcaldia de 
Territori, Medi Ambient i Mobilitat per a la protocol·lització notarial de l’anterior cessió, 
així com tots els actes que siguin necessaris a l’efecte de tramitar la seva inscripció al 
Registre de la Propietat. 
 
5è.- ELEVAR certificació dels presents acords a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona, als efectes de donar compliment al seu acord de data 19 de juliol de 
2007, pel qual es va supeditar la publicació del Pla Especial d’ordenació i tipus 
d’equipament a la parcel·la ubicada al carrer Villà xamfrà carrer Chopin i consegüent 
executivitat a la cessió de 376,20 m² afectats de vialitat. 
 
6è.- SOTMETRE els presents acords a ratificació per part del Ple Municipal a la 
primera sessió que es celebri. 
 
7è.- NOTIFICAR els presents acords als interessats als efectes procedents, i elevar a 
la Secció de Patrimoni depenent de l’Àmbit d’Economia i Organització als efectes de 
procedir a la formalització mitjançant escriptura pública i/o acta administrativa.” 
 
 2n.- APROVAR, d’acord amb el que determina l’art. 69, en relació a l’art. 90 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, el text refós relatiu al projecte del Pla Especial d’ordenació i tipus 
d’equipament a la parcel·la ubicada al carrer Villà xamfrà carrer Chopin, promogut per 
Les Tortugues SL, Escola Bressol, que incorpora les determinacions que es 
desprenen de la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 
data 19 de juliol de 2007, en allò relatiu a garantir la cessió de la part de la parcel·la 
afectada de vialitat. 
 
 3r.- ELEVAR l’expedient al Departament de Territori i Sostenibilitat, 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 la publicació de 
l’esmentat text refós. 
 
 4t.- NOTIFICAR el present acord al promotor de l’esmentada figura de 
planejament, i propietària de la finca registral núm. 4628 Sra. Maria Glòria Ollé Roig, 
als efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
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 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Es fa per a donar compliment a la decisió de la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona de l’obligació de cessió de terrenys afectats per la reserva viària de la 
Ronda de Sant Cugat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 28.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ AL SECTOR DE 
LESTONNAC. (EXP. NÚM. 83005/06). 
 
 1r.- DECLARAR LA CADUCITAT de l’expedient relatiu a la Modificació puntual 
del Pla General Metropolità al sector de Lestonnac, d’acord amb el que determina 
l’art. 92.1) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte 
que la Junta de Govern Local de data 4 d’octubre de 2010 va advertir de la mateixa 
als promotors de l’esmentada figura de planejament per via de subrogació, els quals 
han manifestat la seva voluntat de no continuar amb la tramitació d’aquesta 
Modificació del Pla General Metropolità, que es troba actualment pendent de 
complimentar les determinacions de la resolució del Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques de 5 de maig de 2008, per concòrrer-hi un supòsit de manifesta 
inviabilitat econòmica. 
 
 2n.- ACORDAR L’ARXIU DE LES ACTUACIONS municipals de l'expedient de 
referència 83005/06, relatiu a la Modificació puntual del Pla General Metropolità al 
sector de Lestonnac, d’acord amb el que determina l’art. 92.1) de la Llei 30/92, de 26 
de novembre, tenint en compte la voluntat manifestada per part d’OSPIBEL, SL, 
representada pel Sr. Francesc Palau i Sabater en qualitat de Lletrat, d’acord amb la 
diligència que consta a l’expedient. 
 
 3r.- INSTAR al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya perquè procedeixi a l’arxiu definitiu de l’expedient, d’acord amb el que 
determina l’art. 92.1) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, en relació a l’art. 92.3) del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, considerant que el seu acord de data 5 de maig de 2008 no es pot 
perfeccionar considerant el desistiment dels promotors envers l’assoliment de les 
obligacions i correlatius drets derivats del canvi de zonificació com a plurifamiliar 
aïllat, procedint, en conseqüència, el manteniment de la zonificació com a sòl urbà 
habitatge unifamiliar aïllat, clau 20a/10, i afectacions per ampliació de la vialitat i 
aplicació de la Revisió del Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic i 
Catàleg de Sant Cugat del Vallès aprovat definitivament en data 30 d’abril de 2008 i 
publicat al DOGC núm. 5275 de data 10 de desembre de 2008. 
  
 4t.- ELEVAR certificació del present acord al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes procedents. 
 
 5è.- NOTIFICAR els presents acords al legal representant de Promotora 
Inmobiliària Ospibel, SL, Sr. Francesc Palau i Sabater, en la seva qualitat de Lletrat 
dels promotors i al legal representant de BAT XXI, SL en la seva qualitat d’anterior 
propietari i titular d’un dret d’opció de compra sobre la finca. 
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: A demanda de l’actual propietat proposem revocar l’expedient de 
modificació de Pla General Metropolità iniciat l’any 2006, atesa la inviabilitat de 
l’actuació. En el seu moment era una proposta molt favorable pels interessos de 
l’Ajuntament, però degut a la situació no es pot tirar endavant per la crisi, entre altres 
coses, immobiliària, i la propietat ens ha demanat de suspendre-ho. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRIGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Bé 
està el que bé acaba. Recordaré en el 2006 que aquest tipus de modificació tant 
impressionant que suposava aquella pastilla de terreny, encara que hi havia unes 
promeses de que anaven a arribar tota una sèrie de recursos cap a l’Ajuntament, ens 
hem quedat sense recursos i ens hem quedat amb la parcel·la que es podrà no tenir 
que modificar el PGM per a realitzar tota una sèrie d’habitatges alts. D’aquesta 
manera es continuarà edificant en aquella zona, que era, que suposava trencar 
l’harmonia de la mateixa, revertir-la una altra vegada m’imagino a 20a10. Tornarà a 
ser 20a10 perquè ha caducat l’expedient?. Aleshores crec que el que no podem fer 
és trencar l’harmonia de la zona perquè hi ha molts veïns que varen comprar les 
seves cases en el seu moment per continuar estant en les mateixes circumstàncies. 
Per això, des del Partit Popular ens congratulem en aquest sentit, ja ho varem dir en 
aquell moment que l’Ajuntament no tenia que fer d’agència immobiliària en aquest 
sentit per mirar d’arribar als màxims recursos, que no era la seva funció fer en aquells 
moments. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Doncs nosaltres 
no ens congratulem d’haver de fer la caducitat d’aquest projecte, tot i que votarem a 
favor perquè és obvi que s’ha de fer perquè el promotor d’aquest projecte no sabem, 
jo l’altre dia el vaig veure en unes imatges a TV3, que el vaig veure i vaig pensar “quin 
morro que tens”, la cobdícia i l’avarícia t’ha fet portar a l’esbart a ser una entitat sense 
sostre i que a la nostra ciutat un projecte com aquest de Lestonnac no faci possible 
allò que pensàvem que podia ser possible, que era un equipament per a la gent gran, 
que segurament deu trencar la sintonia de les cases del voltant, com diu la Sra. Berta 
Rodríguez, però que a mi em sembla una idea fantàstica. O sigui un equipament de 
Lestonnac que és un equipament catalogat que es mantenia, que es feia un 
equipament per a gent gran i a més també es feien habitatges de protecció pública, a 
banda d’uns quants de promoció privada. Jo crec que va ser no un bon acord, sinó un 
molt bon acord, però ja dic, gràcies a aquests pirates de l’economia que es van ficar 
en el món immobiliari, però també en el món dels jets privats i demés, doncs avui 
tenim situacions com aquesta que ja veurem com la solucionarem, un solar buit al mig 
de Sant Cugat, on fa un temps estava l’esbart fent la seva activitat de forma normal i 
que ara és un solar buit que ja no sabem com acabarà, i un solar com el de 
Lestonnac, amb un edifici catalogat que em sembla que estarem molts anys veient 
aquell solar i veient com aquell equipament, com l’edifici de Lestonnac s’anirà 
malmetent poc a poc, perquè qui ara el deu tenir, que deu ser un banc o una entitat 
financera o un grup inversor d’aquests de risc o ves a saber doncs no es gastarà un 
duro en arreglar aquell solar ni tan sols l’edifici catalogat. Una pena i esperem que es 
solucioni. Ara, em quedo amb una idea i és que varem aprovar que allà s’hi fes un 
equipament per a la gent gran, per tant, això deu ser que és necessari un equipament 
de la gent gran a la zona del centre i vull alertar sobre aquest fet ja que no l’hem 
pogut fer allà doncs jo crec que tal i com nosaltres proposàvem al Pla d’Equipaments i 
no es va acceptar al centre cal un equipament per a la gent gran. 
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 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Només per 
explicar una mica el posicionament del nostre Grup. Nosaltres en aquest tema, com 
tots els altres lligats a urbanisme, el que sempre hem buscat ha estat l’interès públic 
de la ciutat. Per aquesta raó nosaltres no varem donar suport en aquesta operació al 
llarg de la seva tramitació, tot i que varem forçar elements d’acord a favor de l’interès 
públic, com era el tema dotacional i especialment el tema de les plusvàlues, perquè 
no era el mateix, suposo que tothom ho entén, fer cases que poder fer pisos. Per tant, 
aquest va ser el nostre interès i el que varem perseguir. Nosaltres pensem que 
aquesta és la manera més clara en aquest moment de retornar a una situació inicial, 
és la manera més transparent, bona per a la ciutat, pensem que s’ha de buscar 
l’interès públic també en aquesta peça de la ciutat, és necessari, i per tant, el que 
animem és que segur que serà un tema que sortirà algun dia de nou i es plantejarà, 
perquè és una zona que quan passi aquest moment de dificultat segur que hi haurà 
gent interessada i és el moment també de plantejar des de l’interès públic la solució 
per aquesta zona de la ciutat. Gràcies. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Bé, he llegit em penso que l’operació que es va fer en el seu moment jo 
temps després pensava que seria una operació interessant per Sant Cugat, perquè 
es feien de nou habitatges públics, el 50% de la plusvàlua generada pendent a pagar 
per l’Ajuntament. Era una operació bona per l’Ajuntament, teníem un edifici catalogat, 
la defensa de Lestonnac i ara després d’això el que podem fer després de la 
intervenció del Sr. Boix, és que l’Ajuntament com Lestonnac és un edifici catalogat 
estem en contacte amb la propietat per a que aquest edifici no perdi part de la seva 
vàlua patrimonial. Al menys que el seu manteniment es faci i no es perdi. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 29.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT URBANÍSTICA RELATIU A FINCA DE L’AVINGUDA DEL LLAC, 
NÚMERO 38 (EXPEDIENT: UJ54/09/23 – T140-2010/13534). (SOL I AIRE) 
 
 EXPEDIENT: UJ54/09/23 – T140-2010/13534 – IJD: 152/11 
 
 1r.- DECLARAR IL·LEGALITZABLES les obres consistents en ampliació del 
cos de la planta soterrani -2 adossat a la façana posterior en una superfície 
aproximada 17,28 m2, la construcció d’una nova edificació auxiliar 2 de superfície 
aproximada 11,28 m2 i el tancament del porxo de l’edificació auxiliar 1 (preexistent) de 
superfície aproximada 17,60 m2 així com construcció d’altell i nou soterrani en 
aquesta edificació auxiliar preexistent, en sòl qualificat com a parc forestal de reserva 
natural (clau 29), efectuats a l’avinguda del Llac, número 38 (Referència Cadastral: 
001100400DF28H), efectuada per part del SR. CARLOS ARTURO OROZCO 
OROZCO, en la seva qualitat de promotor-propietari de les obres, per incompliment 
dels articles 108.2) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, posat en relació amb els articles 205 i concordants de 
les Normes Urbanístiques del vigent Pla General Metropolità. Tot això de conformitat 
amb el que estableix l'article 199.2.a) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat 
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, tenint en compte que les al·legacions 
presentades davant el tràmit de vista i audiència conferit mitjançant resolució 
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ordenada per l’Alcaldia - Presidència número 2.391/10, de data 18 de novembre de 
2010, han estat desestimades en base a l’informe jurídic emès per la Secció de 
Disciplina Urbanística de l’Àmbit de Gestió de Territori en data 31 de gener de 2011, 
amb IJD número 151/11, que s’incorpora al text de la mateixa com a motivació 
específica, de conformitat amb allò que estableix l’article 89.5) de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, i quin tenor literal és el següent: 
 
“Vistes les al·legacions formulades pel Sr. Carlos Arturo Orozco Orozco en data 27 de 
desembre de 201 (registre d’entrada número 2010/45803) i complementades 
mitjançant escrit de data 21 de gener de 2011 (registre d’entrada número 2011/2362), 
escau informar el següent:  
 
1r.- Que la documentació aportada al procediment verbal numero 258/2008 seguit al 
Jutjat de 1a Instància i Instrucció número 6 de Rubí, en concret el plànol de 
volumetria aportat referit a la construcció auxiliar de 3 alçades, malgrat consti 
formalitzat a la data de la certificació substitutiva, que no a la certificació i malgrat 
pogués acreditar-se de forma plena la seva preexistència, no s’exclouria de la 
proposta d’enderroc en tant constitutiva de volums fora d’ordenació construïts en parc 
forestal sense títol jurídic habilitant, consistent en actes d’ús del sòl nuls de ple dret, 
pels que no opera la prescripció.  
 
 Tot i això cal estar als actes propis municipals que reconeixen l’any 1999 la 
preexistència d’una edificació en els seus propis termes, per tant, cal estar al 
contingut i abast de dita certificació, assenyalant novament que tot allò no recollit a la 
referida certificació queda fora de qualsevol tolerància o reconeixement per part 
municipal amb la vinculació dels actes propis que té la certificació substitutiva.  
 
2n.- Pel que fa a la resta de volums, construcció auxiliar 2 i planta soterrani -2, les 
al·legacions efectuades no obsten les resolucions municipals en tant el caràcter 
desmuntable de les edificacions no autoritza que es situïn sobre el sòl, infringint el 
planejament i una eventual apreciació a les ortofotos no té cap virtualitat com s’ha dit 
atès el caràcter imprescriptible de les infraccions i la manca de reconeixement a 
través de certificat substitutiu.  
 
3r.- No procedeix la pràctica de la prova proposada en tant del seu resultat favorable, 
acreditatiu de la seva autenticitat, no fa prova de la veracitat i encara que la fes, no 
tindria cap virtualitat en tant es tracta de documentació gràfica i escrita, quadre de 
superfícies inclòs, diferent a l’aportada al procediment de certificació substitutiva.  
 
Que si en aquest expedient no es va declarar tota la realitat edificada, aquesta 
circumstància no pot fer-se valer per quan ens trobem davant d’una situació de fora 
d’ordenació transcorreguts més de 10 anys i en ocasió d’un expedient de protecció de 
la legalitat urbanística. Les ambigüitats, imprecisions i omissions fetes amb o sense 
intencionalitat no poden beneficiar a l’infractor. En aquest sentit, es clara la 
jurisprudència del Tribunal Suprem, STS de 24 de novembre de 1994 (art. 8647) que 
diu: “En efecto, una reiterada jurisprudencia viene destacando –Sentencias de 14 de 
mayo 1990 (RJ 1990\4072), 16 marzo 1991 (RJ 1991\2001), 6 abril 1993 (RJ 
1993\7058), etc.- que la carga de la prueba de que ha transcurrido el plazo de 
prescripción mencionado lo soporta no la Administración sino el administrado que 
voluntariamente se ha colocado en una situación de clandestinidad en la realización 
de unas obras y que por tanto ha creado la dificultad para el conocimiento del “dies a 
quo” en el plazo que se examina: el principio de la buena fe en su vertiente procesal – 
artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL 
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8375)- impide que el que crea una situación de ilegalidad pueda obtener ventaja de 
las dificultades probatorias originadas por esa ilegalidad” 
 
D’acord amb tot això, proposo 
 
Desestimar les al·legacions formulades i resoldre el present procediment.  
 
La qual cosa s’informa sense perjudici de millor criteri.” 
 
 2n.- ORDENAR l’enderroc de l’ampliació al cos de la planta soterrani -2 
adossat a la façana posterior de superfície aproximada 17,28m2, de l’edificació 
auxiliar 2 de superfície aproximada 11,28 m2 i del tancament del porxo de l’edificació 
auxiliar 1 (preexistent) de superfície aproximada 17,60 m2 així com de l’altell i el nou 
soterrani en aquesta edificació auxiliar preexistent, executades a l’avinguda del Llac, 
número 38 sense la corresponent llicència municipal i en contra de l'ordenament 
jurídico-urbanístic vigent per part del SR. CARLOS ARTURO OROZCO OROZCO, en 
la seva qualitat de promotor-propietari de les obres, CONFERINT el termini d’UN (1) 
MES a l'efecte. Tot això d'acord amb el que determina l'article 206 del Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, vista la 
reserva efectuada a la delegació interorgànica de competències en matèria de 
disciplina urbanística pel cas d’infraccions molt greus efectuada pel Ple Municipal 
extraordinari en sessió de 10 de juliol de 2007, les quals no han estat objecte de 
delegació.  
 
 3r.- ACORDAR, en el supòsit d’incompliment del punt segon anterior, 
l’execució subsidiària de les tasques ordenades a càrrec dels obligats, de conformitat 
amb l’article 101 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, aprovat per Decret 
Autonòmic 179/1995, de 13 de juny, prèvia exacció cautelar si s’escau, de l’import 
estimat de l’enderroc, de conformitat amb l’article 98.4) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, sense perjudici de la imposició de multes coercitives, si s’escau, 
com a mitjà d’execució forçosa de conformitat amb l’article 96.c) de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
 4t.- NOTIFICAR el present acord a tots els interessats, en els termes establerts 
pels articles 58 i 59 de la Llei Bàsica Estatal 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Aquest primer pas és perquè a la urbanització Sol i Aire s’ha fet òbviament 
sense llicència una ampliació de 54 metres quadrats i el que farem serà restablir la 
situació física anterior. Per tant, aquesta ampliació s’haurà d’enderrocar. Aquesta és 
la proposta que portem. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
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 30.- PROPOSTA D’APORTACIÓ DE TERRENY DE PROPIETAT MUNICIPAL 
PER AMPLIACIÓ DE CAPITAL A FAVOR DE PROMUSA. 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT d’acord amb el que determina l’article 46 i 
concordants del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre i article 168 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, expedient d’aportació a favor de la 
societat pública municipal PROMUSA per ampliació de capital de la finca de propietat 
municipal que es descriu a continuació i per l’import que determini l’expert 
independent que designarà el Registre Mercantil d’acord amb l’article 67 del Real 
Decreto Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que aprova el text Refós de la Llei de 
Societats de Capital i l’article 340 i concordants del Reglament del Registre Mercantil. 
 
“Urbana: Solar edificable dins de l’Àmbit del Pla Parcial del Turó de Can Mates-
Carretera de Vallvidrera de sant Cugat del Vallès, de figura sensiblement romboïdal i 
de tres mil setanta-vuit metre quadrats de superfície. Limita: al Nord, amb les 
parcel·les A5.1 i A5.2; al Sud, amb el carrer Jeroni de Pujades; a l’Est, amb la 
parcel·la A1.3; i a l’Oest, amb l’Avinguda Puig de Rimila. 
 
Títol: Agrupació. 
 
Càrregues: A més de determinades afeccions fiscals, afecció al pagament del saldo 
de la liquidació definitiva del compte del projecte de compensació del Pla Parcial 
d’Ordenació del Sector del Turó de Can Matas-Carretera de Vallvidrera, inscrita 
mitjançant certificació lliurada ple Secretari de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
amb el vist-i-plau de l’Alcalde, a deu de setembre de 2003, complementat per una 
altra expedida el nou de febrer de 2004, sent el del compte de liquidació provisional 
corresponent a la finca que es dirà de 590.553,50€; conforme apareix de la nota de 
data 27/02/2004 posada al marge de la inscripció primera de la finca 49079, foli 181 
del Tom-Llibre 1384; i traslladada per subrogació reial a la finca 51057, foli 52, del 
Tom-Llibre 1457, en virtut d’operació jurídica complementària aprovada mitjançant 
certificació lliurada pel Secretari de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb el vist-
i-plau de l’Alcalde, a dotze de gener de 2006; complementat per altra expedit el nou 
de maig de 2006; conforme apareix de la nota, de data dinou de maig de 2006, 
posada al marge de les inscripcions 1ª de les finques 49078 i 51057.   
 
Inscripció: Registre de la Propietat núm. 1 de Sant Cugat del Vallès, Finca 59201, 
Tom 1606, Llibre 76, Foli 154.  
 
 2n.- DECLARAR que el destí final que justifica aquesta transmissió és la 
promoció i execució de la construcció d’edificacions d’habitatges amb protecció 
pública en règim d’arrendament en compliment de la normativa vigent del Patrimoni 
Municipal del Sòl i Habitatge i d’acord amb la seva qualificació urbanística, sense 
poder concretar cap termini d’execució. 
 
 3r.- DONAR COMPTE de la tramitació d’aquest expedient al Departament de 
Governació de la Generalitat en la forma reglamentàriament prevista. 
 
 4t.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per un termini de TRENTA 
DIES a comptar a partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en 
el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que determina l’article 49.3) del citat 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals. 
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 5è.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’esmentat expedient en el supòsit que 
superat el termini a que fa referència el punt anterior, no s’hagin formulat al·legacions 
i/o reclamacions. 
 
 6è.-  FACULTAR de manera indistinta a l’Alcaldia-Presidència o Tinència 
d’Alcaldia de l’Àmbit de Territori en ordre a la formalització dels atorgaments 
necessaris pel desenvolupament de les determinacions del document de referència 
d’acord amb allò que determina l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
 7è.- PROCEDIR, d’acord amb el que determina l’article 100 i concordants del 
vigent Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, i els arts. 163 i 164 del Decret Legislatiu 1/2010, a anotar en l’epígraf 
corresponent de l’Inventari de Béns Immobles, els aspectes a que fa referència el 
present acord. 
 
 8è.- NOTIFICAR el present acord al legal representant de la Societat Promusa i 
a l’Àmbit Municipal de Promoció Econòmica i Hisenda, als efectes escaients. 
 
 9è.- DELEGAR a la Comissió de Govern l’adopció d’acords complementaris si 
foren necessaris. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Aportar a PROMUSA la finca de 3078 metres de propietat municipal 
situada al carrer Jeroni de Pujades, cantonada amb l’Avinguda Puig de Rimila, del 
barri de Can Matas. El destí serà la construcció d’edificis de despatxos de lloguer en 
protecció pública, i en total seran 60 habitatges amb un sostre total de 4926 metres 
quadrats. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 31.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE NOMENAMENT DE 
REPRESENTANTS MUNICIPALS EN LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ PER A LA 
FITACIÓ DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DE L’EMD DE VALLDOREIX DINS DEL 
TERME MUNICIPAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 
 Atès que segons acord del Ple municipal en sessió de 24 d’abril de 2006 i 
posterior Decret d’Alcaldia núm. 2076/09, de 10 de novembre, es va procedir, de 
conformitat amb allò que disposa els art. 28.1) i 114.2.c) del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l’article 28.4) del Decret 
244/2007, de 6 de novembre, regulador de la Constitució i Demarcació Territorial dels 
municipis i de les Entitats Municipals Descentralitzades, al nomenament dels 
representants d’aquest ajuntament en la Comissió de delimitació epigrafiada i de la 
qual en formaven part l’Alcaldia-Presidència de la Corporació, la Tinent d’Alcalde de 
Territori i un altre regidor municipal. 
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 Atès que en base a les darreres modificacions del cartipàs polític municipal 
esdevé necessària la designa de nous membres de la susdita Comissió de delimitació 
per a les actuacions futures de dit òrgan col·legiat. 
 
 En base a l’anterior, es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- NOMENAR als següents membres electes municipals com a membres de 
la Comissió de delimitació per a la fitació de l’Àmbit Territorial de l’EMD de Valldoreix 
dins del terme municipal de Sant Cugat del Vallès, tot modificant-se parcialment en 
els corresponents termes la designa efectuada pel Ple municipal en sessió de 24 
d’abril de 2006 i posterior modificació aprovada per Decret d’Alcaldia 2076/09, de 10 
de novembre, tot mantenint-se el representant tècnic i la secretaria de la Comissió en 
els termes inicials i quedant en conseqüència amb la següent composició: 
 
Mercè Conesa i Pagès  Alcaldessa-Presidenta de la Corporació 
Josep Romero i Tejero Tinent d’alcalde de Territori, Medi Ambient i Mobilitat 
Jordi Puigneró i Ferrer Regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Relacions 

Institucionals 
Joan Giordani i Guiu Director de l’Àmbit de Gestió de Territori, com a       

representant tècnic 
Josep Mª Rigau i Caixès Secretari de la Corporació 
 
 2n.- TRASLLADAR el present acord al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Es tracta simplement d’adequar la composició de conformitat amb els 
canvis del cartipàs polític. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies Sr. Romero. Entenc que és una 
designació de representants i per tant, els demanaria el seu assentiment o la seva 
votació a favor. Sr. Secretari seria aprovat aquest punt també. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
SERVEIS URBANS, MANTENIMENT DE LA CIUTAT I OBRES 
 
 32.- PROPOSTA D’INADMISSIÓ I SUBSIDIÀRIAMENT DESESTIMACIÓ 
D’ESCRIT D’AL·LEGACIONS PRESENTAT EN DATA 9.02.2011, COM A 
COMPLEMENT DE RECURS ESPECIAL EN EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
NÚM. 78/10 RELATIU A LA GESTIÓ DE RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES I 
NETEJA VIÀRIA.   
 
 Vist l’escrit d’al·legacions presentat en data 9 de febrer de 2011 per l’empresa 
TMA Grupo F. Sánchez, SL en data 27.01.2011.  



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.02.11                    pàg. 58 
 

 
 Vist l’informe jurídic emès en data 16 de febrer de 2011, que copiat és de la 
següent textualitat literal:  
 
“INFORME JURÍDIC 
 
Assumpte: Escrit d’al·legacions complementari del Recurs Especial en matèria 
de contractació presentat per l’empresa TMA Grupo F. Sánchez, SL (TMA), en 
expedient de contractació per a l’adjudicació de la gestió i explotació dels 
serveis de recollida i transport de residus urbans i de neteja viaria del municipi 
(Exp. núm. 78/2010). 
 
1.- CONTINGUT I PRETENSIONS FORMULADES  
 
En data 9 de febrer de 2011 el legal representant de la mercantil TMA ha presentat en 
el Registre d’entrada de l’Ajuntament escrit d’al·legacions en el que manifesta que, 
amb posterioritat a haver interposat en data 27 de gener de 2011 Recurs Especial en 
matèria de contractació contra l’acord del Ple Municipal de 20 de desembre de 2010 
d’adjudicació del contracte a l’empresa SUFI, SA (quina denominació actual es 
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA), ha tingut coneixement dels fets 
següents: 
 
- Que la consultora LOVIC DISSENY I CONTROL DE SERVEIS URBANS, SL va 
col·laborar amb l’Ajuntament en l’elaboració del Plec de prescripcions tècniques així 
com del Plec de clàusules administratives que van regir la licitació del contracte, 
segons es deriva d’un contracte de serveis formalitzat en data 16 de juny de 2009 que 
li ha estat proporcionat a TMA per la pròpia societat LOVIC. 
 
- Que, segons documentació que li ha estat igualment facilitada per LOVIC, l’1 de 
juliol de 2009, LOVIC i SUFI SA van signar un contracte l’objecte del qual era 
l’assessorament a SUFI per a concórrer a la licitació dels serveis de recollida de 
residus i neteja de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i altres ciutats, citant 
Vilanova i la Geltrú i Manresa.   
 
TMA formula el present escrit com a complement del Recurs Especial en matèria de 
contractació que va presentar en data 27 de gener de 2011 i sol·licita la incoació 
d’expedient urgent per a determinar la vinculació de la societat LOVIC en el suport 
per a l’elaboració dels plecs de prescripcions jurídiques i tècniques de la licitació, la 
suspensió immediata de l’adjudicació del contracte i  la declaració de nul·litat del 
procediment de licitació. 
 
2.- QÜESTIÓ  PRÈVIA D’ORDRE JURÍDIC – FORMAL. PROCEDÈNCIA 
D’INADMISSIÓ DE L’ESCRIT
 
El termini legal per a la presentació del Recurs Especial en matèria de contractació 
administrativa és de 15 dies hàbils a comptar des del següent a aquell en es remeti la 
notificació de l’acte impugnat segons estableix l’art. 314.2 de la Llei 30/2007 de 30 
d’octubre de Contractes del Sector Públic (LCSP). En el present cas dit termini va 
finalitzar el dia 27 de gener de 2011, data en la qual l’empresa TMA va presentar 
contra l’acord del Ple de 20.12.2010 d’adjudicació del contracte a favor de SUFI el 
recurs especial que no contenia cap referència als fets que ara manifesta, els quals 
són notòriament anteriors, no essent jurídicament viable la reobertura d’un termini, 
una vegada decaigut, en tenir els terminis legals caràcter preclusiu i improrrogable, 
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per la qual cosa resultaria procedent la no admissió de pla de l’escrit, sense efectuar 
cap pronunciament sobre el fons de l’assumpte.  
 
En relació a aquesta qüestió es pronuncia la recent sentència del TSJ de Cantàbria 
de 14.07.2010 amb cita especifica de la STC de 29.04.1992 que diu textualment el 
següent: 
 
“La presentación extemporánea de un recurso constituye un obstáculo 
insalvable para su admisión  y el art. 24 de la Constitución .....no deja los plazos 
legales al arbitrio de las partes ni somete a la libre disposición de éstas su 
prórroga, sin que sea posible subsanar la extemporaneidad o el incumplimiento 
de un plazo, el cual se agota una vez que llega su término”. 
 
3. - ASPECTES O QÜESTIONS DE FONS  
 
No obstant això, atesa la naturalesa de les afirmacions contingudes a l’escrit de TMA 
no hi ha inconvenient en entrar a conèixer i donar resposta adequada a les qüestions 
de fons plantejades a quin efecte s’han portat a terme les actuacions següents: 
 
- S’ha donat tràmit d’audiència a VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA 
que, mitjançant escrit presentat en data 16.02.2011, ha efectuat les manifestacions 
que ha considerat oportunes en la seva defensa. 
 
- Ha estat incorporat a l’expedient informe emès en data 15 de febrer de 2011 pel 
Director de l’Àmbit municipal de Serveis Urbans acompanyat dels documents 
següents: 
 
1) Contracte administratiu formalitzat en data 16 de juny de 2009 entre l’Ajuntament i 
LOVIC. 
2) Estudi tècnic i econòmic pel dimensionat de les necessitats a cobrir pels nous 
serveis de neteja viària, recollida de residus i gestió de les deixalleries municipals de 
Sant Cugat del Vallès, redactat per l’enginyer de LOVIC Vicenç Garcès i Garcès, de 
data 27 de juliol de 2009. 
3) Proposta de Plec de Prescripcions tècniques per la gestió dels serveis de recollida 
i trasllat dels residus sòlids urbans, la neteja viària i les deixalleries de Sant Cugat del 
Vallès aportat per LOVIC. 
 
De l’examen dels documents incorporats a l’expedient i antecedents connexos es 
deriva el següent: 
 
1r) En data 16 de juny de 2009 l’Ajuntament, prèvia adjudicació a través de 
procediment negociat sense publicitat amb consulta amb 3 empreses, va formalitzar 
amb l’empresa LOVIC un contracte administratiu de serveis amb l’objecte “d’elaborar 
un estudi de valoració tècnica i econòmica per la unificació dels serveis de neteja 
viària, recollida de RSU, form, paper, vidre i envasos amb el contingut i 
especificacions establerts a la clàusula 7ª del plec de prescripcions tècniques 
particulars i redacció del Plec de prescripcions tècniques per licitar els esmentats 
serveis”, dins el termini màxim de 3 mesos segons estableix el  pacte o estipulació 
primera del contracte. 
 
2n) En el mes d’agost de 2009 LOVIC va lliurar els treballs a l’Ajuntament presentant 
els documents a que es fa referència amb els nums. 2) i 3) de l’apartat anterior. 
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3r) Segons informe del Director de l’Àmbit de Serveis Urbans de 15.02.2011 a partir 
de l’esmentada data no es va establir cap altre relació contractual ni contacte amb  
l’empresa LOVIC ni amb cap dels seus membres o personal tècnic. 
 
4t) En data 20 de juny de 2010 el Ple Municipal va aprovar l’expedient de contractació 
per a l’adjudicació en règim de concessió del contracte de gestió i explotació dels 
servei de recollida i transport de residus urbans i de neteja viaria del municipi que 
incloïa, entre d’altres, els documents següents: 
 
• Plec de clàusules administratives particulars a regir el contracte. 
• Plec de prescripcions tècniques. 
• Estudi tècnic i econòmic pel dimensionat de les necessitats a cobrir pels nous 

serveis de neteja viària, recollida de residus i gestió de les deixalleries municipals 
de Sant Cugat del Vallès, redactat per LOVIC DISSENY  de data 27 de juliol de 
2009, referit anteriorment. 

 
5è) El Plec de prescripcions tècniques incorporat a l’expedient licitatori va ésser 
redactat pels tècnics municipals de Serveis Urbans. El document aprovat per 
l’Ajuntament conté diferencies substancials tant de forma com de contingut i 
d’orientació de la prestació dels serveis en relació a la proposta presentada per 
LOVIC en el mes d’agost de 2009. 
 
6è) El Plec de clàusules administratives particulars va ésser redactat en la seva total 
integritat pels serveis jurídics municipals, sota la dependència del Secretari General, 
sense cap col·laboració ni suport extern. 
 
7è) Tots els documents anteriors i restants integrants de l’expedient de licitació van 
romandre a disposició de totes les persones interessades i possibles licitadors en 
l’oficina municipal d’atenció ciutadana i van ésser publicats en el perfil de contractant 
de l’Ajuntament, a més dels diaris oficials reglamentaris, tal i com consta a l’expedient 
de contractació. 
 
8è) TMA manifesta en el seu escrit que LOVIC va formalitzar en data 1 de juliol de 
2009 un contracte amb l’empresa VALORIZA per a encarregar-se del projecte de 
seguiment i control de les prestacions de serveis dels municipis de Vilanova i la 
Geltrú, Sant Cugat del Vallès i Manresa. 
 
9è) Mitjançant escrit presentat en data 16.02.2011 VALORIZA exposa que va 
encarregar a LOVIC un treball tècnic puntual consistent en l’elaboració d’un 
“document sobre sistemes de seguiment i control de qualitat dels serveis” que suposa 
una petita part del projecte en una plica d’aquestes característiques i que es va 
incorporar a la plica de  Vilanova però no a la de Sant Cugat del Vallès en haver 
configurat aquest municipi altres sistemes de control de qualitat i nega la participació 
de LOVIC en la preparació de la documentació de la plica que, segons manifesta, ha 
estat efectuada tant pel que fa a la documentació administrativa, com a l’oferta 
tècnica i oferta econòmica pels serveis interns de contractació de la pròpia empresa. 
 
10è) Segons es deriva de la documentació de l’expedient, el Sr. Vicenç Garcés i 
Garcés enginyer industrial de LOVIC subscriu l’informe tècnic denominat “Anàlisi 
tècnic comparatiu de les ofertes presentades per Sufi, TMA i FCC, SA al concurs de 
la neteja viària i recollida de residus de la ciutat de Sant Cugat del Vallès”, de 24 de 
gener de 2011 que TMA ha acompanyat al Recurs Especial en matèria de 
contractació interposat el 27 de gener de 2011 contra l’acord del Ple de 20 de 
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desembre de 2010 d’adjudicació provisional del contracte a favor de VALORIZA, 
extrem que ha estat omès per TMA en el seu escrit d’al·legacions. 
 
11è) Les anteriors actuacions de LOVIC han estat posades en coneixement de l’Il.ltre 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya per si hagués pogut vulnerar el Codi Ètic 
Professional o altres normes deontològiques col·legials d’actuació professional. 
 
4.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Al·lega TMA que en el procediment de licitació s’han infringit els arts. 123, 101 i 45.1 
de la LCSP amb vulneració dels principis de lliure concurrència, imparcialitat i igualtat 
d’oportunitats entre els licitadors: 
  
- L’art 123 de la LCSP estableix que “els òrgans de contractació donaran als licitadors 
un tractament igualitari i no discriminatori i ajustaran la seva actuació al principi de 
transparència”. 
 
Com ha estat exposat a l’apartat anterior, “L’estudi tècnic i econòmic pel dimensionat 
de les necessitats a cobrir pels nous serveis de neteja viària, recollida de residus de 
Sant Cugat del Vallès”, de 27 de juliol de 2009 va ser posat a disposició de totes les 
persones interessades i potencials licitadors en la forma i espais físics i virtuals  
d’accés públic abans indicats. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques aprovat el 20.06.2010 va ser redactat pels serveis 
tècnics municipals i és substancialment diferent a la proposta lliurada en el mes 
d’agost de 2009 per l’empresa LOVIC que no va tenir cap informació directa ni 
indirecta del procés d’elaboració i concreció de les seves determinacions ni de la 
seva redacció final per part dels tècnics de l’Ajuntament.  
 
En relació al Plec de clàusules administratives, no es pot comprendre en base a que 
sosté TMA en el seu escrit que LOVIC va col·laborar en la seva redacció  per que 
aquest document ni tant sols formava part de l’objecte del contracte signat amb 
l’Ajuntament el 16.06.2009. El Plec de clàusules administratives va ser íntegrament 
elaborat i redactat pels serveis jurídics municipals  sense cap assessorament ni 
participació externa, per la qual cosa es evident que tampoc en aquest cas LOVIC 
podia disposar d’informació privilegiada o preferent sobre el contingut del plec. 
 
La consulta de l’expedient administratiu fa palès que l’Ajuntament va posar la 
documentació de l’expedient de contractació a disposició de tots els licitadors que van 
poder accedir al seu contingut de manera absolutament igualitària, sense cap 
favoritisme ni discriminació, no constant cap queixa ni reclamació per part de cap 
licitador en relació a l’accés als documents de la licitació necessaris per a l’elaboració 
de les pliques per que l’Ajuntament va posar a disposició de tots els licitadors 
interessats la mateixa documentació en plenes condicions d’igualtat i transparència. 
 
- La invocació de l’art. 101 de la LCSP sembla de tot punt fora de context: aquest 
precepte fixa les regles per a l’establiment de prescripcions tècniques que han 
d’ajustar-se a criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tots, en els termes 
definits per la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’Igualtat d’oportunitats, no 
discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, aplicant 
criteris de sostenibilitat i protecció ambiental i establint les formes de definir les 
prescripcions tècniques amb referència a instruccions i reglaments tècnics nacionals 
que han de ser compatibles amb el dret comunitari.  
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L’apartat 2 de l’anterior precepte invocat per TMA estableix que “les prescripcions 
tècniques hauran de permetre l’accés en condicions d’igualtat dels licitadors, sense 
que puguin tenir per efecte la creació d’obstacles injustificats a l’obertura dels 
contractes públics a la competència”. 
 
Essent incontestable que TMA va disposar del mateix estudi tècnic, del mateix Plec 
de prescripcions tècniques i de la mateixa documentació i informació tècnica que els 
restants licitadors, que TMA va presentar correctament la documentació de la seva 
oferta tècnica i que a la licitació van concórrer 5 empreses totes les quals van arribar 
a la fase final de valoració de l’oferta econòmica, és una dada objectiva que la 
convocatòria ha estat oberta a la competència i en condicions d’igualtat plena per a 
tots els candidats.  
 
- L’art. 45 de la LCSP prohibeix la concurrència a les licitacions per part d’empreses 
que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte sempre que dita participació pogués provocar 
restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta 
de les empreses licitadores. 
 
Afirma TMA en aquest punt que la vinculació de LOVIC amb l’Ajuntament i amb la 
societat SUFI en la prestació de serveis paral·lels genera restricció a la lliure 
concurrència de la resta de societats que s’han presentat a la licitació. 
 
Davant això, correspon precisar que, en tot cas, LOVIC no ha concorregut a aquesta 
licitació i que ni tant sols indirectament s’ha pogut vulnerar l’art. 45  de la LCSP per 
que, amb independència de la relació contractual entre LOVIC I VALORIZA –
incardinable en l’esfera de les relacions privades entre empreses, que l’Ajuntament 
no coneix ni te per que conèixer- i que VALORIZA ha circumscrit en el seu escrit de 
16.2.2011 a un projecte tècnic concret sense incidència en la plica de Sant Cugat, 
negant tota intervenció d’aquella en la preparació i elaboració de la seva proposta 
com ha estat anteriorment exposat,  en la data de la licitació -juny de 2010-  LOVIC 
no disposava de cap informació privilegiada o especial al limitar-se la seva vinculació 
amb l’Ajuntament al contracte vigent entre els mesos de juny i setembre de 2009, 
sense cap participació durant el procés intern posterior d’elaboració, concreció i 
redacció del Plec de prescripcions tècniques per part dels Tècnics municipals i per 
tant amb impossibilitat que dita consultora pogués disposar d’informació preferent i 
diferent a la que l’Ajuntament va posar de manera transparent a disposició de tots els 
licitadors, reiterant que l’estudi tècnic que LOVIC havia realitzat es va proporcionar a 
tots els licitadors per esser consultat en confeccionar la  plica corresponent. 
 
En conseqüència amb tot el que ha estat exposat, no procedeix la suspensió de 
l’acord d’adjudicació ni declarar la nul·litat del procediment de licitació interessada per 
TMA en no concórrer cap supòsit de nul·litat radical dels que preveu l’art. 62 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, que tenen caràcter taxat i han d’ésser interpretats 
de forma restrictiva d’acord amb la doctrina jurisprudencial consolidada, com tampoc 
de nul·litat relativa o anul.labilitat en no concórrer cap infracció de cap precepte la 
LCSP ni de la resta de l’ordenament jurídic, en els termes que estableix l’art. 63 del 
mateix text legal”. 
 
 De conformitat amb l’anterior informe es proposa al Ple Municipal l’aprovació 
del següents ACORDS: 
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 Primer.- ACCEPTAR l’anterior informe jurídic que s’incorpora com a motivació 
dels presents acords en els termes previstos a l’article 89.5 de la Llei Estatal 30/1992 
de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (LRJ-PAC). 
 
 Segon.- INADMETRE i subsidiàriament DESESTIMAR l’escrit d’al·legacions 
presentat en data 9 de febrer de 2011 pel legal representant de l’empresa TMA Grupo 
F. Sánchez, SL, com a complement al Recurs Especial en matèria de contractació 
que va interposar en data 27 de gener de 2011 contra acord del Ple Municipal de 20 
de desembre de 2010 d’adjudicació del contracte de gestió i explotació del servei de 
recollida i transport de residus i de neteja viària a l’empresa VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, SA  pels motius que han estat exposats. 
 
 Tercer.- NOTIFICAR els anteriors acords a les parts interessades en la forma 
establerta pels articles 58 i 50 de la LRJ-PAC. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS, MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT I OBRES, SRA. PARAIRA: Com ja vaig explicar en el Ple extraordinari del 
passat dia 10 de febrer, el dia 9 de febrer de 2011 TMA va presentar un escrit 
d’al·legacions complementari del recurs especial en matèria de contractació que va 
interposar en data de 27 de gener de 2011 contra l’acord que aquest Ple havia 
adoptat en data 20 de desembre de 2010 referent a l’adjudicació del contracte de 
l’empresa SUFI que avui s’ha passat a dir com ja saben VALORIZA SA, el qual va ser 
desestimat per acord igualment en el Ple del dia 10. En el nou escrit que va presentar 
l’empresa TMA el dia 9 de febrer sol·licitava l’anul·lació del procediment per infracció 
dels principis bàsics de la contractació, de lliure concurrència, transparència i igualtat 
de tracte entre licitadors al·legant l’existència d’un contracte d’assessorament per a 
l’elaboració de la plica entre SUFI i la consultora LOVIC, que havia col·laborat en 
l’elaboració del plec de prescripcions tècniques i del plec de clàusules administratives 
de la licitació, a través d’un contracte amb l’Ajuntament. Això és el que deia 
bàsicament l’escrit que havia presentat l’empresa TMA. D’acord amb l’informe que els 
Serveis Jurídics ens han fet arribar, el termini legal per a la presentació del recurs 
especial i com ja vaig explicar en matèria de contractació administrativa va finalitzar el 
27 de gener de 2011 i aquest termini és improrrogable a tots els efectes, de manera 
que aquest escrit que es va presentar en data 9, com a part complementària del 
recurs especial està fora de termini. És a dir, és extemporani, per tant, procedeix la 
seva inadmissió sense entrar a examinar les qüestions plantejades per l’empresa 
TMA. No obstant això, i atesa la transcendència dels fets manifestats per l’empresa 
TMA s’han examinat les qüestions plantejades resultant en síntesi el següent: 
 
 El 16 de juny de 2009, l’Ajuntament va formalitzar amb LOVIC un contracte per 
a l’elaboració d’un estudi de valoració tècnica i econòmica per la unificació del servei 
de recollida de residus i neteja viària així com del plec de prescripcions tècniques.  
 
 El mes d’agost de 2009, l’empresa LOVIC va lliurar i cito textualment el títol un 
“Estudi tècnic i econòmic pel dimensionat de les necessitats a cobrir pels nous 
serveis de neteja viària i recollida de residus i per la unificació dels serveis de neteja 
viària, recollida de residus i gestió de les deixalleries municipals de Sant Cugat del 
Vallès” i també ens va lliurar una proposta inicial de plec de prescripcions tècniques. 
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 Finalitzat aquest anterior contracte el setembre de 2009, l’Àmbit de Serveis 
Urbans va reorientar els treballs i no va establir cap altre contacte i assessorament 
extern en relació amb els treballs preparatoris de la licitació d’aquests serveis.  
 
 El plec de prescripcions tècniques incorporat a l’expedient de contractació va 
ser aprovat pel Ple municipal el 21 de juny de 2010. Va ser confeccionat pels tècnics 
municipals de l’Àmbit de Serveis Urbans i després d’examinar-lo, els Serveis Jurídics 
poden constatar, que és substancialment diferent a la proposta lliurada per LOVIC en 
el mes d’agost de 2009. 
 
 El plec de clàusules administratives va ser redactat en la seva total integritat 
per part dels Serveis Jurídics municipals, sense cap col·laboració externa. 
 
 En conseqüència LOVIC no podia disposar d’informació preferent envers el 
contingut d’aquests dos documents perquè no van ser redactats per aquesta empresa 
sinó pels Serveis Interns de l’Ajuntament. 
 
 L’estudi que va lliurar LOVIC a l’Ajuntament el mes d’agost de 2009 va ser 
incorporat a l’expedient de licitació com a document complementari amb la finalitat 
que tots els licitadors participants tinguessin el mateix coneixement integral del seu 
contingut.  
 
 Els documents anteriors i restants integrants de l’expedient de contractació van 
ser posats a disposició de les persones interessades, de totes les empreses que van 
voler venir a buscar la documentació, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, al perfil del 
contractant de l’Ajuntament, als Diaris Oficials en la forma i durant els terminis 
establerts al plec i a la Llei de Contractes del Sector Públic als efectes que tots els 
licitadors poguessin accedir al seu contingut sense cap distinció ni discriminació en 
plenes condicions d’igualtat. 
 
 A la licitació, com ja saben, van concórrer 5 empreses i no consta cap queixa ni 
reclamació en relació a la informació pública i accés als documents per part de les 
empreses interessades. 
 
 VALORIZA mitjançant un escrit presentat als Serveis Jurídics el dia 16 de 
febrer de 2011, manifesta que va encarregar a LOVIC un treball tècnic consistent en 
l’elaboració d’un document sobre sistemes de seguiment i control de qualitat dels 
serveis, en relació amb la intenció de l’empresa de concórrer a les licitacions en els 
municipis de Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat i Manresa, precisant que l’esmentat 
document no es va incorporar a la plica de Sant Cugat perquè al final, quan van 
configurar el plec van configurar en el plec altres sistemes de control de qualitat, no 
els que li havia fet l’empresa aquesta. 
 
 Manifesta també que la preparació de la documentació de la plica ha estat 
efectuada pels serveis interns de la seva empresa.  
 
 En tot cas, el que sí que volem deixar també constància és que LOVIC ha 
subscrit l’informe tècnic, com ja vaig dir l’altre dia, comparatiu de les ofertes 
presentades al concurs entre SUFI, TMA i FCC de 24 de gener de 2011 que és el 
recurs que l’empresa TMA ha acompanyat en aquest recurs especial interposat el dia 
27 de gener. 
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 L’Ajuntament, com ja vaig dir també, no coneix ni té perquè conèixer les 
relacions contractuals entre l’empresa, si bé ha posat les actuacions de LOVIC en 
coneixement del Col·legi d’Enginyers Industrials per si hagués infringit el codi ètic 
professional o altres normes deontològiques col·legials d’actuació professional. 
 
 En conclusió, podríem dir que al limitar-se la vinculació entre l’Ajuntament i 
l’empresa LOVIC al contracte vigent entre juny - setembre de 2009 amb l’abast que ja 
he exposat anteriorment LOVIC no podia disposar en el moment d’aprovar-se la 
licitació d’informació preferent i diferent a la que l’Ajuntament de manera transparent 
va posar a disposició de tots els licitadors i per tant, no s’ha infringit els principis de 
lliure concurrència, imparcialitat, ni igualtat d’oportunitats que TMA al·lega. 
 
 En base als anteriors motius, a part de la inadmissió per la qüestió de termini 
que ja he explicat abans, també proposem la desestimació subsidiària de l’escrit 
d’al·legacions presentat per TMA en data 9 de febrer de 2011. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Després d’haver vist tots els informes que també en varem parlar en l’anterior Ple 
nosaltres no considerem que en aquests moments hi hagi cap aspecte per no 
continuar amb la direcció que s’apuntava. En tot cas si hagués alguna situació la 
determinaran els jutges i el que demanem és que el més aviat possible pugui haver-hi 
un traspàs del servei de neteja que suposo que és el que necessitem. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 33.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
 
ARTICLE DIARI SANT CUGAT DESPESA CANDIDATURA SANT CUGAT AL CIT: 
El Diari de Sant Cugat d’aquesta setmana hi ha un article d’opinió signat pel Sr. 
Carles Flo, que no tinc el gust de conèixer, ni molt menys, en el que fa una sèrie 
d’afirmacions, que puc o no puc compartir però en tot cas hi ha una part del seu 
article que jo crec que com Ajuntament hem d’aclarir. És la part en la que fa unes 
afirmacions que jo crec que són una acusació que no sé si té sentit dir o no, jo espero 
que no, perquè en tot cas jo hi vaig ser com a portaveu del meu Grup municipal quan 
jo era portaveu en aquest esdeveniment i m’agradaria en tot cas, doncs avui tenim 
l’oportunitat de negar aquesta acusació, si més no per a que la gent sàpiga del què 
estic parlant, perquè no sé si tothom llegeix el Diari de Sant Cugat, diu així, després 
de fer unes afirmacions diu: “Joly, deu haver oblidat la festassa que amb la 
col·laboració de la ... -deixo el qualificatiu de l’Associació d’Empresaris de Sant 
Cugat- va organitzar a Brussel·les amb un munt d’empresaris i periodistes, fins i tot 
avions privats per a potenciar la candidatura de Sant Cugat com a seu del CIT. El que 
no es va dir a tota aquella gentada és que feia dies que s’havia decidit i ell ho sabia, 
que la seu seria Budapest. Mai no ha donat explicacions de la despesa.” Doncs a mi 
m’agradaria que en seu plenària, en aquest Ple, suposo que vostè contestarà o no a 
aquest senyor, però sí que m’agradaria per la part que ens toca que ens digués això, 
que donés explicacions de la despesa que va representar aquells actes i si vostè 
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sabia que entenc i espero que no, vaja que no era pas per Sant Cugat, sinó que era 
pel tema de la seu del CIT. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY 
(RESPOSTA): 
 
ARTICLE DIARI SANT CUGAT DESPESA CANDIDATURA SANT CUGAT AL CIT: 
Moltes gràcies Sr. Boix. Miri, em dóna l’oportunitat, una mica de respondre del text 
d’aquest article que tot plegat no ho pensava fer formalment, ni pels temes personals 
ni pels temes generals fins i tot, perquè jo crec que és un article que la gent que tingui 
una mica de sensatesa si fa una lectura correcta i el paeix bé doncs se n’adonarà bé 
del tipus de contingut que comporta tot això. Però donada la seva pregunta, que em 
sembla molt adient, miri, deixi’m dir-li una cosa: primera, que aquest senyor no sàpiga 
quina és la despesa com a bon periodista que espero que sigui, perquè la seva etapa 
professional així com a mínim ho recomanaria d’haver estat, doncs hauria de saber 
que hi ha uns pressupostos públics, que hi ha una informació pública, i si ell no ha 
sondejat la informació al respecte de la despesa del que va suposar la candidatura de 
d’Institut Europeu de Tecnologia per part de l’Ajuntament de Sant Cugat, doncs 
escolti’m és un problema seu. I el que és molt lleig és dir que mai s’ha informat sobre 
aquesta despesa quan aquesta informació està a l’abast de tothom, la pot recuperar 
qualsevol i és més, va ser abastament tractada durant el procés, en totes les 
Comissions Informatives, amb tot el procés pressupostari, amb tota la liquidació, 
saben fins i tot vostès que varem tractar i va haver la implicació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, a través de la Conselleria d’Innovació que va agafar un 
compromís de cofinançament de l’acte, del Ministeri de Ciència i Innovació dirigit per 
la Sra. Cristina Garmendia, que per cert, ens deu una part del conveni important i que 
no s’ha fet efectiva mai, de la Diputació de Barcelona, que aquesta sí que ha pagat i 
ha pagat 60.000 euros per totes aquelles despeses. Però em sembla, primera, 
absolutament atemporal parlar d’aquest tema ara, va bé, perquè miri jo crec que val la 
pena que recordem entre tots que accions com la que va fer Sant Cugat a Brussel·les 
en el marc d’una candidatura tan important com rebre la seu d’un Institut Europeu de 
Tecnologia, home, jo sincerament quan ho recordo com a santcugatenc m’omple 
d’orgull, jo crec que tots nosaltres ens varem omplir d’orgull, varem representar el 
país, varem representar moltes coses, no estàvem en crisi en aquell moment i 
estàvem parlant d’innovació i estàvem parlant de futur, quan ara tothom i tots sabem 
que cal afrontar aquests temes d’una forma seriosa perquè sinó no ens en sortim 
quan ningú ho feia nosaltres estàvem allà tractant tots aquests temes, que i ara 
enllaço amb la pregunta concreta, sabia vostè, però què és això de dir, escolti sabia 
que això no ens emportaríem. A veure, em valora molt, o sigui, aquest senyor em 
valora molt, perquè que jo pugui saber el que es decidirà en el Consell de 
Competitivitat de la Comissió Europea representat per tots els representants 
permanents de tots els Estats de la Unió Europea, doncs home, em posa en una 
situació forta, no? Per descomptat que no ho sabia. El que sí sabíem tots, no jo tota la 
gent que amb tota la il·lusió del món va treballar en aquest projecte dia sí dia també 
reunits per veure com atacàvem aquest tema perquè el què sí que sabíem tots i ho 
sabia tothom, ell inclòs, perquè és que era públic hi havia un acord no escrit dels 
membres de la Unió Europea que deia que les noves seus, les noves agències 
haurien d’anar als nous estats membres de la Unió. Per tant, aquí posicionava als 
Països de l’Est en una situació absolutament privilegiada. Lluitar contra aquest acord 
no escrit era una batalla increïble, perquè ho teníem molt difícil i això tots ho sabíem. 
Així i tot varem tractar de fer veure que això no era una agència, que això era diferent, 
que estàvem parlant de competitivitat a Europa, que estàvem parlant de fer la 
competència al MIT dels Estats Units. Tot això era molt seriós, no era només una 
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qüestió burocràtica d’una agència més i que no era una qüestió menor. Allà on es 
situés l’Institut Europeu de Tecnologia o allà on es reunís el Board de l’Institut 
Europeu de Tecnologia, si va d’innovació, si va de xarxes, si va de competitivitat, 
home què vol que li digui, doncs posaran un país de l’Est de recent incorporació amb 
els problemes que ara precisament també estan tenint països com Hongria, i 
concretament Budapest, doncs home, crèiem que nosaltres teníem un entorn ideal 
per tirar endavant això. Fixi’s que la nostra proposta no va ser només de dir: “tenim un 
lloc molt bonic i molt collonut” sinó que varem presentar propostes, com era el tema 
de l’innoenergie, perdó d’energie, de les quicks de la gestió del management de les 
quicks de les comunitats d’innovació i coneixement i gràcies això, això ho tindria que 
posar aquest senyor quan digués: “què li ha costat al Sr. Joly aquesta festassa?” Miri 
aquesta festassa ha suposat que Catalunya estigui parlant d’innovació, estigui parlant 
i tingui en aquest moment en la seu del Creàpolis, tingui la seu d’una de les quicks, 
d’una de les comunitats d’innovació i coneixement més important com és 
l’innoenergie, amb un pressupost de no sé quants milers o centenars de milions 
d’euros. Tots plegats ens hauríem de riure de la balança de la comparació entre el 
cost, que ja li dic jo que aproximadament deuria rondar, i ara li dic tot això de 
memòria, 300 i escaig mils euros, dels quals nosaltres finalment haurem hagut de 
cobrir 200.000 de tots aquests diners, que 100 i escaig mil ja eren part del pressupost 
de promoció econòmica per tant, en cap cas va ser una festassa. I tots aquests 
avions que ell veu és que varem mobilitzar molts actors. I molts actors, que ens 
agradi o no, hi ha alguns, presidents de companyia, que van pel món i es belluguen 
en jets perquè sinó no hi van. Doncs home, per a Sant Cugat que un president de 
companyia agafi el seu avió personal i vagi a donar suport a l’Ajuntament de Sant 
Cugat en tots aquests temes doncs ens sembla fantàstic. Miri, m’ha donat l’ocasió de 
recordar uns moments magnífics, extraordinaris, que varem viure tots plegats i no em 
vull recordar d’aquest senyor perquè em posa una mica nerviós. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
 
CALENDARI CONSELLS DE DISTRICTE: Tres preguntes vull fer: la primera és 
degut als canvis que s’oferta al Cartipàs s’han anul·lat, si no m’equivoco un Consell 
de Districte i tres o quatre grups de treball. Saber si això es reprendrà i quan i quin 
calendari tenim.  
 
DEFICIÈNCIES LÍNIES AUTOBÚS 3 I 5 DE LA FLORESTA: La segona és que fa 
dos mesos, més o menys, vaig fer una roda de premsa per denunciar les greus 
deficiències que hi ha a les línies 3 i 5 de la Floresta, que no se sap ni quan arriba ni 
quan surt. Em varen contestar que s’estava treballant amb un tema i bé, voldria saber 
en aquest moment en quin estat està aquest tema dels autobusos.  
 
SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES MIRA-SOL: I el tercer, és, bé, avui hem 
aprovat el ROM, amb el que el número ú del rànquing de temes que portaven retard 
ja ha caigut i ara l’ocupa un tema que jo en sóc bastant repetitiu i ho faré fins que no 
quedi solucionat: és el tema del soterrament de les línies telefòniques dels sectors 11 
i 13 de Mira-sol. Voldria saber en aquest moment, amb el nou canvi de Cartipàs qui 
és el responsable. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
CALENDARI CONSELLS DE DISTRICTE: Doncs moltes gràcies Sr. Massanés. Si li 
sembla li contestaré jo la primera qüestió. Hi ha intenció de convocar un Consell de 
Districte com a mínim abans del període electoral. Per tant, aquesta és la voluntat i la 
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intenció i els grups de treball s’haurien d’haver reemprès amb tota normalitat. Per 
tant, revisarem què ha passat, però en qualsevol cas l’objectiu seria que en aquest 
període previ a les eleccions s’hagi pogut celebrar un Consell de Districte a cada un 
dels districtes del municipi. 
 
SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES MIRA-SOL: El tema de les línies de bus li 
contestarà el Sr. Romero, però permeti’m dir abans el tema del soterrament de les 
línies telefòniques de Mira-sol. A veure, aquest és un treball que com saben s’està 
fent des de PROMUSA i s’està executant i es segueix executant perquè PROMUSA 
va tancar aquella obra i per tant, és l’encarregada de que acabi aquesta qüestió. De 
fet això a nivell de Cartipàs polític queda sota la que seria l’Àrea d’Obres que és 
l’Àrea de la Sra. Paraira i a més tenim precisament un Director d’Obres en els 
districtes que també assumirà la interlocució d’aquestes qüestions però en aquets 
moments ho està treballant PROMUSA. Però PROMUSA també interlocuta amb el Sr. 
Francesc Serra per a que aquest tema vagi endavant. Però em consta que s’hi està 
treballant i s’hi està treballant activament. Em consta que estem en la línia de poder-
ho acabar de forma definitiva. El tema de les línies de bus li contestarà el Sr. Romero. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO (RESPOSTA): 
 
DEFICIÈNCIES LÍNIES AUTOBÚS 3 I 5 DE LA FLORESTA: Independentment de la 
informació que es donarà a la propera Comissió Informativa de Mobilitat sobre el 
funcionament concret de les diferents línies, com vostè no forma part de la Comissió 
el que farem degut a la seva sensibilitat pel tema és una reunió entre vostè mateix, 
tècnics municipals i jo mateix, perquè vostè ens apropi la informació que té i si podem 
solucionar algun tema ho solucionarem. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA 
(RÈPLICA): 
 
DEFICIÈNCIES LÍNIES AUTOBÚS 3 I 5 DE LA FLORESTA: Gràcies per la seva 
resposta Sr. Romero. Vostè té Facebook? Llàstima, perquè ja s’ha creat els usuaris 
dels autobusos van retransmitint en el Facebook: “ja porto un quart d’hora esperant”, 
“vint-i-cinc minuts”, “com que s’ha retardat donen la volta i no surt l’autobús”... ha de 
tenir facebook, Sr. Romero. Feta aquesta broma és una informació complementària 
de dir que a mi em sembla molt bé i jo col·laboraré amb aquest tema evidentment 
però que també seria bo que algú pugés a l’autobús i parlés tant amb els conductors 
com amb els usuaris. Jo m’ofereixo a fer de pont per a que això pugui ser factible. 
 
. TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO (RESPOSTA): 
 
DEFICIÈNCIES LÍNIES AUTOBÚS 3 I 5 DE LA FLORESTA: Jo entenc que facebook 
és molt important, però jo segueixo el mètode tradicional a més d’Internet i estic 
perfectament informat però penso que és important parlar de pros i contres de tot un 
sistema de funcionament. Per això prefereixo parlar amb vostè detingudament per 
informació general. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC:  
 
INSTAL·LACIÓ QUIOSCS MULTIMÈDIA (QiM): És una pregunta dirigida al Tinent 
d’Alcalde de Cultura, perquè així m’ho va fer saber quan vaig parlar amb el regidor de 
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Comunicació, que li havia de traslladar a vostè Sr. Escura, és sobre la instal·lació dels 
QiM, aquests nous quioscs digitals, concretament QiM, la “i” d’informació és 
minúscula, no sé si és que volem donar menys informació i més multimèdia, no ho 
sé,però és un detall, fixi’ns-hi. Però sí que en una brandada discussió amb el Sr. 
Puigneró, amistosa, la qual la podem reproduir sempre que vulguin, varem veure que 
vostès no donaven sortida a una demanda que es va aprovar en una moció que es va 
aprovar abans de que jo fos regidor en aquest Ple, per tant, fa més de 8 anys. Venia 
a demanar aquella moció una solució a la comunicació, no l’agenda, són coses 
diferents, la comunicació de les entitats i col·lectius. A més, també varem demanar 
una moratòria de les sancions que s’imposaven a entitats i col·lectius fins que 
s’aprovessin o s’instal·lessin aquests serveis de difusió d’aquesta comunicació. Per 
tant, la meva pregunta molt directa i clara i concisa és: podran entitats i col·lectius de 
Sant Cugat posar cartells electrònics de manera gratuïta en aquests quioscs 
d’informació -en minúscula- multimèdia. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sr. Ramon, però em sap greu li 
contestarà el Sr. Jordi Puigneró, que és el responsable de Comunicació i per tant, 
coneix bé el projecte dels QiM’s. Li readreço la pregunta. 
 
 . REGIDOR D’INNOVACIÓ I COMUNICACIÓ, SR. PUIGNERÓ (RESPOSTA): 
 
INSTAL·LACIÓ QUIOSCS MULTIMÈDIA (QiM): Sí, moltes gràcies. No va ser tan 
abrandada, varem tenir una discussió una mica sobre quina havia de ser la 
funcionalitat d’aquests aparells i una mica li torno a explicar, perquè també consti en 
Acta. A veure, aquests quioscs el que intenten una mica és emular el que ja tenim a 
la ciutat que són uns pirulís que són de paper i cola, per dir-ho d’alguna manera, o 
sigui, la gent va amb el seu cartell i enganxa el seu cartell amb cola, etc. i això ja ho 
tenim a la ciutat, ja en tenim a diferents llocs i el que hem fet ha estat instal·lar uns 
quioscs més moderns que jo crec que són un exemple de modernitat del que ha de 
ser la comunicació del futur. La comunicació del futur passa sobretot per les 
comunicacions digitals, passa per un tipus de comunicació més sostenible i ecològica 
i per això aquest projecte dels quioscs d’informació multimèdia. A més són uns 
quioscs que permetran als ciutadans relacionar-se amb l’Ajuntament les 24 hores del 
dia els 365 dies a l’any perquè estan oberts tot el dia i per tant, han de permetre 
també tot allò que té a veure amb l’administració electrònica que abans he exposat. 
Per anar, diguéssim concretant en el tema que vostè em planteja...sí, sí, no, no, era 
una mica fer una introducció perquè sàpiga la gent del que parlem...aquests quioscs 
el que donen i el que donaran és una nova sortida a les entitats de la ciutat perquè 
puguin promocionar allò que realment els interessa, que són les seves activitats. 
Escolti, jo he parlat amb entitats de la ciutat i he parlat, he estat en el Consell de 
Cultura dues vegades per explicar aquest projecte i aquest projecte s’ha vist amb molt 
bons ulls i la seva principal reivindicació, la principal reivindicació de les entitats 
precisament és tenir una sortida al que són totes les seves activitats i que això pugui 
arribar als ciutadans i això els quioscs ho permetran i ho estan permetent. També els 
quioscs difonen informació de notícies de coses que passen a la ciutat i per tant, si 
una entitat fa una activitat, un acte, també sortirà en aquests quioscs i els ciutadans 
podran veure exactament què fa aquella entitat, etc. Per tant, tan a nivell d’agenda 
d’actes com també d’activitats, com també de notícies d’aquella entitat. I a més 
aquests quioscs també tenen una cara que és publicitària. Una cara que ha de 
permetre a comerços, empreses i també a les entitats poder-se promocionar, poder 
fer promoció del seu comerç, poder-se anunciar, etc. I evidentment aquesta cara té 
un cost, serà un cost molt baix, un cost que ha de permetre sobretot en el comerç 
local poder-se anunciar, i que aquesta cara es va posar per un motiu i és per fer 
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aquests quioscs sostenibles econòmicament. Perquè el seu manteniment, el 
manteniment futur d’aquests quioscs després d’haver fet la inversió que s’ha fet amb 
fons de l’Estat puguin ser sostingudes per aquesta cara publicitària i que per tant 
aquests recursos serveixin per a que no tinguin cap cost per a l’Ajuntament i per tant 
siguin a cost zero. Per tant, responent a la seva pregunta concreta si algú vol penjar 
un cartell electrònic amb el contingut que desitgi ho podrà fer però gratuïtament no. 
Ho podrà fer d’acord amb unes tarifes publicitàries com properament aprovarem. 
Però podrà anunciar les seves activitats, la seva agenda de forma gratuïta en una 
altra de les cares del quiosc on diguéssim a més una cara molt visible i els ciutadans 
de Sant Cugat podran veure totes aquelles activitats que faci aquesta entitat.  
 
 . REGIDOR SR. RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC (RÈPLICA): 
 
INSTAL·LACIÓ QUIOSCS MULTIMÈDIA (QiM): La pregunta anava dirigida al Sr. 
Escura perquè vostè mateix em va dirigir al Sr. Escura en aquesta discussió 
brandada que vaig tenir amb el Regidor no amb el Jordi evidentment. A veure. La 
bondat dels quioscs no la discutim Sr. Puigneró, sinó tot el contrari. Ens en felicitem, 
però mentre la Policia Local, que ara a més, vostè porta les regnes, continuï 
sancionant amb multes de 90 € a una sèrie d’entitats i col·lectius vol dir que el 
problema existeix. Nosaltres els varem sol·licitar moratòria fins a solucionar aquest 
tipus de cartelleria en uns espais exclusius d’entitats i col·lectius que no es veiessin 
afectats per aquests macro cartells de discoteques. Veiem que la solució no hi és. La 
solució està pagant i vostès posen al mateix nivell entitats de la ciutat que empreses i 
comerços, fet que evidentment no compartim. Moltes gràcies. 
 
 . REGIDOR D’INNOVACIÓ I COMUNICACIÓ, SR. PUIGNERÓ (RESPOSTA): 
 
INSTAL·LACIÓ QUIOSCS MULTIMÈDIA (QiM): L’Ordenança és per complir-se i per 
tant, evidentment si hi ha un ús incívic per part d’entitats o qualsevol altre col·lectiu 
que pengi cartells on no toca doncs evidentment la Policia ha d’actuar. Dir-li que no 
estic d’acord. Sí que hi ha un espai on poder penjar aquests cartells. Tenim els pirulís 
que teníem i que hem tingut, o sigui que no els hem tret. Continua havent-hi el mateix 
espai que hi havia fins ara. O sigui, no hem anat a menys, al contrari, afegim un nou 
canal. Un nou canal que escolti jo entendria i que això ho podria arribar a entendre 
que em vingui un casal d’avis que estan més acostumats a treballar amb el cartellet, 
doncs que em pogués fer aquesta reivindicació i això ho puc arribar a entendre. Però 
que entitats juvenils o entitats on diguéssim...tipus castellers, tipus Joventuts d’ERC 
on impregna un gran nombre de joves i que no sàpiguen o no puguin entendre o no 
vulgueu entendre que la comunicació del futur passa per les xarxes socials, passa 
per Internet, passa per el quiosc multimèdia i per tant, utilitzar diguéssim aquestes 
noves formes de comunicació i que és molt més eficaç molt més barata, i molt més 
efectiva, doncs home, la veritat no comprenc quan a més no hem retirat el format 
tradicional que és el dels pirulís i a on hi poden continuar penjant les entitats els seus 
cartells, ja siguin entitats juvenils o siguin entitats de casals d’avis o qui sigui. Gràcies. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC:  
 
ESVORANC CARRER ÀNGEL GUIMERÀ: És un prec. A la continuació del carrer 
Àngel Guimerà, un cop passada la Rambla Ribatallada, el carrer que fa pujada hi ha 
un esvoranc important. Alguns veïns ens ho han fet notar perquè alguns cotxes quan 
arriben allà no se’n donen compte i donen cops a terra i pot generar inseguretat. El 
que els demanaríem és que algun tècnic ho vagi a mirar en cas de que estigui 
malament ho senyalitzin fins a que no ho arrangin.  
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
ESVORANC CARRER ÀNGEL GUIMERÀ: Recollim el prec i revisarem aquesta 
situació el més aviat que podem. 
 
 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:  
 
OBRES REHABILITACIÓ CELLER COOPERATIU: La nostra Diputada a Madrid, 
Montserrat Colldeforns, i el nostre Grup municipal ens hem preocupat des del principi 
de la legislatura pel patrimoni d’aquesta ciutat i concretament pel Celler Cooperatiu. 
Tenim notícies de la ja licitació i adjudicació de les obres de l’arranjament. La 
pregunta és molt senzilla. Ens poden donar informació de quan començaran les obres 
i si pot ser abans del 28 de març que és quan s’acaba el termini per poder inaugurar 
alguna cosa. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
OBRES REHABILITACIÓ CELLER COOPERATIU: No li podem donar informació de 
quan comencen les obres. Jo entenc que les obres poden començar igualment amb 
independència del 28 de març, mentre no hi hagi un acte d’inauguració o de portes 
obertes o de primera pedra, que és el que la legislació no permet i crec que això ho 
tenim tots molt clar, doncs les obres poden començar i tant de bo comencin abans del 
28 de març. El que sí li puc anunciar és que hem tingut una sorpresa molt positiva i és 
que l’empresa que ha resultat adjudicatària és URCOTEX, és una empresa catalana, 
és una empresa que té experiència amb la rehabilitació d’edificis. Precisament avui 
que hem fet una visita a l’Abadia de Montserrat convidats per l’Abat de Montserrat 
hem vist que està realitzant obres a l’Abadia de Montserrat. Ha realitzat obres a la 
Catedral de Barcelona i per tant, en aquets sentit hem tingut una sorpresa positiva 
perquè assegurem que tindrem una bona empresa treballant en el Celler Cooperatiu. 
Tan aviat com tinguem data d’inici de l’obra de ben segur que els hi comunicarem.  
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 
CANVI DE PORTAVEU GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: De fet és un prec que no 
va dirigit a l’equip de govern, és una informació que va dirigida a tots vostès. De 
manera coherent i natural en el que és un procés de primàries que ha tingut el meu 
partit aquests dies els comunico que deixo la responsabilitat de ser portaveu del meu 
Grup i que en aquest moment agafarà la responsabilitat el meu company com pertoca 
Ferran Villaseñor, al qual li desitjo -com no podria ser d’una altra manera- tota mena 
d’encerts i d’èxits en aquest període i aquesta responsabilitat. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
CANVI DE PORTAVEU GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Moltes gràcies Sr. Gausa. 
I permeti’m dir-li que ha estat un plaer tenir-lo com a portaveu del Grup Socialista en 
tot aquest temps. Que hem trobat en vostè diàleg, col·laboració, també desacords, 
però de manera motivada i respectuosa i per tant, crec que és opinió de tots els que 
estem aquí, agrair-li el servei que ha fet a la ciutat i també al seu Grup municipal. I per 
tant, també felicitar-nos de la nova responsabilitat que agafa el Sr. Villaseñor, que a 
més, algunes vegades ja ha tingut la tasca de representar el Grup Socialista i per 
tant, serà benvingut a la Junta de Portaveus. 
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 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:  
 
CARTELL DIA DE LA DONA: Bé, aquest any el Dia de la Dona ens queda entre Ple i 
Ple. No per això vull deixar de dir-ne unes paraules. Celebro que el cartell aquest any 
pels actes del Dia de la Dona s’hagi fet de diferent manera i espero que es consolidi 
aquest concurs realitzat a l’Escola d’Art. Va ser una aportació nostra a una moció de 
l’any passat que ens agrada. També anticipadament desitjo una bona jornada a tots, 
a totes les dones i tots els homes que creuen que encara queda molt per fer. Però vull 
també constatar que estic sorpresa de les contradiccions del Govern de 
Convergència i Unió que per un costat aquí fem tot un muntatge d’actes sobre aquest 
dia i defensem, per altra banda hi ha dues accions per al nostre Grup molt importants 
que ha fet el Govern actual que entren en total contradicció i que confio i prego que 
aquest Ajuntament mostri, encara que sigui internament el seu desacord. En tot cas, 
el nostre Grup sí que està en desacord: un és que la primera o si m’equivoco de les 
primeres, jo diria que la primera acció de la Consellera d’Ensenyament, que no 
Consellera d’Educació, hagi estat encarregar un estudi sobre l’educació separada per 
sexes. És significatiu que la primera hagi estat aquesta, o una de les primeres, per no 
equivocar-me. Aquí també hi ha un retorn a les velles doctrines de la dreta favorables 
a la separació per sexes. El que porta a tenir en compte teories pedagògiques 
superades i majoritàriament abandonades, potser Sant Cugat és el lloc més diferent 
de Catalunya, en tots els sistemes educatius del nostre entorn. En el cas de la igualtat 
de l’home i la dona i el treball per la coeducació nosaltres pensem que és molt 
negatiu. I d’altra banda, es va anunciar també els primers dies com a les primeres 
tasques de govern l’eliminació de dos importants programes: la Direcció General 
d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball, que entre d’altres tasques el que feia era 
projectes de conciliació de la vida personal i laboral de la qual l’Alcaldessa en fa 
bandera, la creació d’Agents d’Igualtat i la programació de càrrecs de Direcció en 
empreses a dones. I també el programa de la seguretat contra la violència masclista, 
que depenia d’Interior i que el nou responsable, en Felip Puig ha eliminat. Aquest 
segon programa amb un pressupost de 90.000 euros s’encarregava de fixar una 
estratègia comuna en la lluita contra aquesta xacra. Així gràcies a aquesta entitat es 
va aconseguir que totes les Comissaries dels Mossos tinguessin una unitat d’atenció 
a la víctima. A més es van formar 5200 Mossos, Policies Locals i aspirants. De fet, el 
Govern només manté l’Institut Català de les Dones que passa a dependre del 
Departament de Benestar i Família. El que s’interpreta com una tornada al paper 
secundari de les dones en l’àmbit de la família i la cura de la llar. L’Associació i la 
Xarxa de Dones ha expressat la seva preocupació vers el greu retrocés que aquestes 
actuacions suposen i anuncien des de la seva plataforma formada per milers de 
dones que continuarà lluitant per a que la igualtat d’oportunitats estigui present amb la 
força que es mereixi en tots els àmbits de la societat. Nosaltres compartim aquesta 
reflexió que fa la Xarxa de Dones.  
 
DEMANDA CONSELLERIA D’ENSENYAMENT: Per una altra banda, voldria 
demanar també a la Regidora d’Educació, crec que d’Educació i no d’Ensenyament, 
de l’Ajuntament de Sant Cugat, que traslladi una demanda a la Conselleria 
d’Ensenyament. Aprofitant també la brillant intervenció del Sr. Puigneró sobre les 
noves tecnologies, que penso que ha estat molt encertada, bé, per tant, el que 
demano a la Regidora, és que a la Consellera del Guix, estic a punt de muntar una 
botiga per tornar a vendre guix, crec que el guix està ja superat en el sistema 
educatiu i en molt poc temps vull recordar que es va iniciar un programa anomenat 
1X1 per a treballar amb les noves tecnologies a l’aula a l’ESO. Aquest programa a 
diferència del que va dir la Consellera i el Sr. Fuentes a Catalunya Ràdio no és el 
mateix d’arreu de l’Estat. Van dir que era el mateix i que era clavat i aquest era el 
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problema. No. Sí, que va ser i és pagat per l’Estat però justament a Catalunya es va 
fer molt diferent del que hi ha, perquè era una continuïtat del que ja s’havia iniciat. Ho 
dic, perquè ens afecta a Sant Cugat. Es va readaptar un programa que a Espanya és 
a sisè i és un ordinador gratuït i aquí es va fer extensiu a tota la secundària amb un 
sistema de copagament. Ha costat sang  i fetge, dies i nits, vacances, torns d’agost, 
redactar la seva implantació a cadascun dels instituts, ha estat molt dur, però mica en 
mica s’ha anat posant en funcionament. A Sant Cugat hi participa un centre, 
l’Angeleta. Ha estat dels centres més complicats a Catalunya. Ho conec de primera 
mà. Ha estat complicadíssim readaptar el programa que tenien amb l’actual, perquè a 
vegades és més difícil readaptar que començar de zero. Ara hi ha dos instituts més: 
el Leonardo i l’Angeleta, que es quedaran sense aquest programa, que contradiu amb 
tot el que hem estat dient de les noves tecnologies. I malgrat les dificultats i que 
coneixen que ha estat un programa duríssim de dur a terme perquè la realitat ha estat 
molt dura en tota la posada en marxa, ho segueixen demanant. Per tant, si ho 
segueixen demanant, vol dir que alguna cosa tenia el seu atractiu. Les complicacions 
de la posada en marxa d’aquest programa va endarrerir la seva entrada però ara ja 
s’havia anunciat que la sisena onada funcionaria i s’ha anul·lat. Per tant, aquests dos 
instituts en quedaran al marge. Bé, jo crec que no tot el que va fer l’anterior govern 
estava mal fet i les coses que tot i que han costat estaven ben fetes i a més afecten 
com és en aquest cas a dos instituts de la ciutat penso que és una llàstima i els 
demano, és igual que em contestin o no, però els demano que valorin i que lluitin per 
a que aquests instituts puguin estar a l’alçada de les circumstàncies del moment. 
Moltes gràcies. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
CARTELL DIA DE LA DONA i DEMANDA CONSELLERIA D’ENSENYAMENT: 
Gràcies Sra. Gorina. Penso que li podré contestar jo mateixa. A mi em preocupa molt 
com evoluciona el món entorn a les dones i em preocupa molt i analitzo els contexts i 
els continguts i també li haig de dir que no estic d’acord amb els temes que vostè 
comenta. Desconec i dubto, miri el que dic, dubto que la primera mesura que ha fet la 
Consellera d’Educació o d’Ensenyament és encarregar aquest estudi, perquè segur 
que no és la primera mesura que ha fet, segur que no és la primera mesura. És a dir, 
té moltes d’altres mesures, i molts altres temes per fer i posar a sobre la taula. 
Precisament fa poc en Gregori Luri parlava de la separació de sexes i parlava 
d’aquesta qüestió i desmitificava molt el que vostè estava plantejant avui. Per tant, és 
bastant opinable això que vostè diu. Jo el que diria és que de cap manera amb 
Convergència i Unió es fa un retrocés, de cap manera. O sigui, Convergència i Unió 
ha posat la primera presidenta del Parlament de Catalunya, ha posat la Primera 
Vicepresidenta del Govern. I és un tema de visualització que també és important. 
Evidentment que després s’han de tractar els temes de contingut que són importants i 
a vegades són més importants els continguts que les maneres. És més important el 
contingut del que pot fer l’Institut Català de les Dones que el lloc d’on en depèn. Miri 
el que li dic, aquesta és la meva opinió. Per tant, escolti, no sé que dir-li, jo crec que 
el Govern té molta feina, estic d’acord, no és tot negatiu el que va fer el Govern 
anterior, però sí que hi ha un tema negatiu que és que va gastar més del que tenia i 
això sí que és negatiu per tots i totes els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I això sí 
que és negatiu en un context de crisi. El tema de les noves tecnologies, bé, doncs 
malauradament aquesta mesura ens ha afectat, com vostè diu a dos instituts. Bé, 
però també li dic que en el meu cas particular on el meu fill gran té l’ordinador també 
els haig de dir que potser haurem de fer una reflexió entorn a l’aprenentatge a través 
de les noves tecnologies. Perquè precisament en el cas de Sant Cugat on tenim uns 
habitatges ja molt connectats on gairebé la totalitat de les cases tenen aquest accés i 
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a on els nostres infants tenen moltes possibilitats d’accedir a aquestes noves 
tecnologies potser estan perdent altres capacitats com el fet de redactar, d’escriure, 
de llegir llibres en paper, és a dir, sí que hi ha una sèrie de fenòmens que també 
educativament els haurem de tractar i per tant, bé és un repte que tenim davant i 
entenc que el Govern està fent una reflexió i que haurem segurament d’intentar no fer 
d’anar d’una banda a una altra, la llei del pèndul que de vegades ens mou d’un cantó, 
passem a l’altre radicalment i potser quedant-nos en el camí del mig i intentar que els 
aprenentatges siguin complets en tots els aspectes.  
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
(RÈPLICA): 
 
DEMANDA CONSELLERIA D’ENSENYAMENT: A veure, no sé si va ser la primera, 
la segona o la tercera mesura, però en tot cas és significatiu que una de les, deixem-
ho en una de les primeres, sigui aquest tema que és el més important del país 
educativament, considero. Diguem-ne ni que fos el tercer ni el quart. Em penso que 
n’hi ha tan importants que em va fer posar la pell de gallina sentir que aquest tema, jo 
diria que és el primer, però és igual, dels primers. I en quant als ordinadors ningú 
obliga a que estiguin tots els nens....és que conec molt bé aquest tema...l’escola dels 
seus fills és concertada, han tingut una dotació només de l’ordinador i prou, poden 
usar-lo les hores que vulguin, no hi ha cap obligació en aquest programa de que 
s’utilitzi ni en totes les àrees, ni en tots els moments del dia. És absolutament flexible, 
obert, absolutament. I el que ha de proposar un canvi de metodologia. Amb aquesta 
reflexió m’hi apunto jo la primera. Però una altra cosa és això i l’altre és anul·lar un 
programa que estan esperant, aquí a Sant Cugat dos, i arreu, a molts llocs molts 
d’altres, malgrat li he dit que ha estat duríssim i jo he estat fent guàrdia tot l’agost, per 
tant, ho conec de primera mà, i dos instituts que l’esperaven aquesta onada arribar 
d’aquí a Sant Cugat en sortiran perdent. L’onada cinquena que era només a la 
concertada es va mantenir i era un govern tripartit, la va mantenir, i aquella onada, 
perquè es diu així només anava a la concertada i la va mantenir. Aquesta onada era 
oberta a tots, aquesta onada s’ha tancat. És igual, és un tema que ara no hi entrarem 
més, però em sap molt de greu que dos instituts i ho dic molt en “sèrio”, dos instituts 
d’aquesta ciutat no puguin gaudir d’aquest programa i els demano que, és a dir, una 
cosa és la metodologia i l’altre és el programa. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
DEMANDA CONSELLERIA D’ENSENYAMENT: Doncs gràcies Sra. Gorina, 
nosaltres precisament tenim entrevista amb la Sra. Rigau, conjuntament, la setmana 
vinent i per tant li plantejarem evidentment aquest tema com no podia ser d’altra 
manera perquè a nosaltres ens interessen les temàtiques que preocupen a la ciutat i 
que afecten als nostres instituts i a la nostra joventut.  
 
 Conclòs l’anterior i essent les 22,03 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


	2.- Dació de compte de diversos Decrets d'alcaldia referents a modificació de cartipàs polític.
	3.- Dació de compte i ratificació de diversos Decrets d'alcaldia sobre nomenament de personal eventual en la seva doble tipologia reglamentària.
	4.- Declaració institucional a favor que el Govern reguli un procediment que garanteixi el secret del vot a les persones amb discapacitat visual a les properes eleccions municipals.
	5 i 6.- Declaració institucional per tal de posar sobre la taula la necessitat de reformar el mercat hipotecari.
	7.- Moció institucional per a la creació de zones d'aparcament especial per a persones amb problemes d'accessibilitat temporal al seu vehicle (dones embarassades, persones amb nadons i persones accidentades).
	9.- Moció institucional per millorar els serveis de neteja als districtes.
	10.- Declaració institucional de suport a la sostenibilitat empresarial i laboral de la factoria de Hewlett Packard a Sant Cugat.
	8.- Moció del grup municipal Popular per a la defensa de la llibertat religiosa.
	10 bis.- Moció dels grups municipals de CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC de suport a Acció Cultural del País Valencià i a l'arribada de les emissions de TV3 al País Valencià.
	11.- Proposta d'elecció de Jutge de Pau titular.
	12.- Proposta sobre nomenclatures de vies urbanes.
	13.- Proposta de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del nou Reglament Orgànic Municipal i del Reglament de Participació Ciutadana.
	14.- Proposta de resolució de les al·legaicons a l'acord provisional d'imposició i ordenació de Contribucions Especials per obres d'urbanització del Sector 7, Cr. Alps i travessies de Mira-sol, i la seva aprovació definitiva.
	15.- Proposta d'acord d'aprovació d'imposició i ordenació de la taxa per la reserva d'aparcament per a persones amb problemes de mobilitat (O.F. 18).
	16.- Proposta d'acord d'autorització de concertació de préstec amb garantia hipotecària per part de Promusa.
	17.- Proposta d'acord d'assumpció de compromisos municipals en garantia dels adjudicataris d'habitatges de Promusa.
	18.- Proposta de creació de la seu electrònica de l'Ajuntament i d'aprovació inicial del seu Reglament.
	19.- Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a la prestació del servei de notificació electrònica.
	20.- Proposta d'adhesió a la Plataforma de serveis de contractació pública del Consorci Administració Oberta de Catalunya.
	21.- Proposta de modificació de membres de la Comissió Informativa de Territori, Medi Ambient i Mobilitat.
	22.- Proposta d'aprovació inicial d'Ordenança municipal d'accessibilitat als edificis i espais públics urbans.
	23.- Proposta d'aprovació definitiva Ordenança municipal de Publicitat.
	24.- Proposta de constitució de la Comissió redactora de l'Ordenança municipal per regular locals on s'exerceix la prostitució.
	25.- Proposta de constitució de la Comissió redactora de l'Ordenança municipal de Radiocomunicació.
	26.- Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del planejament vigent a l'àmbit de confluència de l'Av. Madrid, Camí de Sant Cugat al Papiol i l'Av. de Barcelona.
	27.- Proposta d'aprovació del text refós del Pla especial d'ordenació i tipus d'equipament a la parcel·la ubicada al C/ Villà xamfrà C/ Chopin.
	28.- Proposta de declaració de caducitat de l'expedient de modificació puntual del Pla General Metropolità al sector de Lestonnac.
	29.- Proposta de resolució d'expedient de protecció de la legalitat urbanística relatiu a finca de l'Av. del Llac, núm. 38. (Sol i Aire)
	30.- Proposta d'aportació de terreny de propietat municipal per ampliació de capital a favor de Promusa.
	31.- Proposta de modificació de nomenament de representants municipals en la Comissió de Delimitació per a la fitació de l'àmbit territorial de l'EMD de Valldoreix dins del terme municipal de Sant Cugat del Vallès.
	32.- Proposta d'inadmissió i subsidiàriament desestimació d'escrit d'al·legacions presentat en data 9.02.2011, com a complement de recurs especial en expedient de contractació núm. 78/10 relatiu a la gestió de recollida d'escombraries i neteja viària.
	33.- Precs, preguntes i interpel·lacions.

