
                  

 
                

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.03.11                  pàg. 1 
 

 
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 sis minuts del dia vint-i-u 
de març de dos mil onze, es 
reuneix en sessió ordinària el Ple 
municipal 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: 

 
OBERTURA DE LA SESSIÓ 

 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bona tarda a tothom, ens constituïm en Ple 
ordinari i donem la benvinguda al públic i ens disculpem pels 5 minuts de retard atès 
que prèviament s’ha fet aquest Ple extraordinari de nomenament de Fill Predilecte de 
la ciutat a Pep Blanes. 
 
 Abans d’iniciar els punts de l’ordre del dia els pregaria a tots que tinguéssim un 
minut de silenci en record de l’ex-alcalde Oriol Nicolau, que com sabeu ens va deixar 
la setmana passada. 
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 (En aquest moment el Consistori en ple i públic assistent guarden 
dempeus un minut de silenci). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Iniciem, ara sí, el debat de l’ordre del dia que 
portem en aquest Ple ordinari d’avui i el primer punt seria la proposta d’aprovació dels 
esborranys ... Disculpi, Sr. Villaseñor, endavant. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En 
l’ordre del dia no hi ha el punt de Precs i Preguntes, suposo que és un error. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí Sr. Villaseñor, entenc que és un error. 
 
DESPATX D’OFICI 
 
 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES PLENS DE DATES 
10 I 21 DE FEBRER DE 2011 (EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA 
RESPECTIVAMENT). 
 

- APROVAR per assentiment dels 25 membres electius presents els 
esborranys de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 10 de febrer de 
2011 (extraordinària) i 21 de febrer de 2011 (ordinària). 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En la 
meva intervenció en l’acta del Ple de 21 de febrer, a la pàgina 71, en la setzena línia 
posa “redactar” i hauria de dir “readaptar”, i en la línia 18 posa “Angeleta” i això va ser 
un error meu perquè ho vaig escriure malament, i hauria de dir “Pla i Farreras”, 
encara que és un error meu penso que quedaria malament no fer la correcció. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Entenc que queden aprovades les actes recollint 
aquestes apreciacions que ens feia la regidora Sra. Gorina. 
 
 2.- DACIÓ DE COMPTE D’ESCRIT DEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
D’ICV-EUiA NOTIFICANT L’ABANDONAMENT DEL GRUP DE MUTU ACORD PER 
PART D’UN REGIDOR. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS de l’escrit epigrafiat a través del qual i de 
conformitat amb l’art. 11è del vigent ROM municipal i 24 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, el portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA comunica formalment 
que a partir del proppassat 2 de març actual, el regidor Jaume Massanés i Papell, ha 
deixat de pertànyer de comú acord al grup. 
 
 3.- DACIÓ DE COMPTE DE CANVI DE REPRESENTANT DEL GRUP 
MUNICIPAL D’ICV-EUiA A LES COMISSIONS INFORMATIVES DE SERVEIS 
URBANS, DE RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT CIUTADANA, EN 
ELS CONSELLS DE DISTRICTE DE LES PLANES I DE MIRA-SOL, I EN EL 
CONSELL GENERAL DE L’IGEPESI. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS de la readscripció de representant del grup 
municipal d’ICV-EUiA en les Comissions Informatives de Serveis Urbans i Seguretat 
Ciutadana, així com als Consells de Districte de les Planes i Mira-sol, i al Consell 
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General de l’IGEPESI, que passarà a ésser el cap del grup, regidor Sr. Joan Calderón 
en substitució del regidor Sr. Jaume Massanés, fins ara pertanyent al grup municipal.  
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 
 4.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT AL POBLE JAPONÈS.  
 
 El passat 11 de març Japó va patir les conseqüències d’un terratrèmol de 8,9 
graus a l’escala de richter i un posterior tsunami de grans dimensions que va 
ocasionar, entre d’altres, importants danys a les centrals nuclears del país. La suma 
d’aquests dos fenòmens naturals va devastar gran part del país i milers de persones 
van morir, van perdre la seva llar i van quedar totalment desolades. La costa del 
Pacífic i la regió de Tohoku van resultar les més afectades.  
 
 Les informacions i les imatges que s’han pogut veure arreu del món sobre el 
desastre natural del passat 11 de març al Japó han estat colpidores i han 
commocionat la ciutadania de tots els països i ciutats. Sant Cugat i la seva ciutadania 
no han estat una excepció. Governs d’arreu del món han mostrat la seva solidaritat i 
suport amb el poble japonès. En aquest sentit, el propi Govern català, amb un acord 
publicat el passat 15 de març al Diari Oficial de la Generalitat, s’ha sumat a les 
mostres de suport declarant la propera diada de Sant Jordi, una de les jornades més 
importants del calendari a Catalunya, Dia de la Solidaritat amb el Japó. Sant Cugat, 
com no pot ser d’altra manera, se suma a aquest acord del Govern de la Generalitat i 
dedicarà també la propera Diada de Sant Jordi a la solidaritat amb el poble japonès. 
 
 La relació de Sant Cugat amb el Japó és llarga en el temps i de rellevant 
importància. Sant Cugat acull l’Escola Japonesa de Catalunya i la seu d’importants 
empreses multinacionals d’origen japonès com Sharp o Mitsubishi Electric. A més, 
segons consta al padró municipal, 83 santcugatencs i santcugatenques van néixer al 
Japó. Per tant, entre els nostres conciutadans i conciutadanes hi ha 83 persones que 
de ben segur estan passant moments difícils i complicats.  
 
 Per tot l’exposat anteriorment, el Ple municipal acorda: 
 
 Primer.- Expressar, com a representació del conjunt de la ciutadania de Sant 
Cugat, el condol per les víctimes del terratrèmol i del tsunami ocorregut el dia 11 de 
març de 2011 al Japó. 
 
 Segon.- Oferir el suport i l’ajut de la corporació municipal a les autoritats 
japoneses. 
 
 Tercer.- Sumar-se a l’acord del Govern de Catalunya pel qual es declara el dia 
de Sant Jordi de 2011, Dia de la Solidaritat amb el Japó. 
 
 Quart.- Visualitzar, amb accions concretes, en els actes organitzats per 
l’Ajuntament de la propera diada de Sant Jordi, la solidaritat amb el Poble Japonès. 
 
 Cinquè.- Traslladar aquesta declaració institucional a l’Escola Japonesa de 
Catalunya, a les seus santcugatenques de les empreses Sharp i Mitsubishi Electric, al 
consolat general del Japó a Barcelona i al Govern de Catalunya.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.03.11                    pàg. 4 
 
 

 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Com saben amb els darrers esdeveniments que 
han ocorregut al Japó aquest Ple, i a través d’un acord de la Junta de Portaveus, vam 
considerar oportú fer una Declaració Institucional que si em permeten tot seguit 
llegiré. 
 
 (En aquests moments l’Alcaldessa dóna lectura a l’anterior Declaració 
Institucional). 
 
DESPATX INSTITUCIONAL 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ara passaríem a tractar el punt 5è que és 
l’Adhesió d’aquest Ajuntament al Manifest del Dia Internacional de la Dona “La 
igualtat de dones i homes, un camí de progrés”, i el punt 7è que és la Moció del grup 
municipal Socialista per la visualització de l’espai de les dones a Sant Cugat del 
Vallès i que ara passen a convertir-se en Declaració Institucional en relació al Dia 
internacional de la dona. 
 
 Té la paraula per intervenir en aquest punt la Sra. Pilar Gorina. 
 
 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En 
primer lloc gràcies per fer d’aquest punt una moció institucional amb caire 
santcugatenc. Hi ha moltes coses que ens separa als diferents grups però hem sabut 
trobar allò que ens uneix. Gràcies especialment al Xavi i a la Susanna, i a la Cristina i 
a la Maria per les seves aportacions en la Comissió Informativa.  
 
 En aquests moments la regidora Sra. Gorina dóna lectura a la següent 
Declaració Institucional: 
 
 5 i 7.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA IGUALTAT ENTRE 
HOMES I DONES.
  
 Arreu commemorem el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. A Sant 
Cugat al llarg del mes de març es realitzen un seguit d’activitats en aquesta línia. 
 
 Fa justament 101 anys que la mestra, política, diputada i activista alemanya 
Clara Zetkin va proposar aquesta celebració amb l’objectiu de promoure el sufragi 
universal femení. 
 
 Aquests més de cent anys de lluita pels drets de ciutadania de les dones han 
permès avançar cap a la igualtat de gènere.  
 
 Avui hem de continuar reivindicant la importància de la igualtat d’oportunitats i 
facilitar-la. Cap a on? Cap a una major adequació dels horaris laborals pels homes i 
per les dones i vers una educació enfocada a compartir responsabilitats i tasques 
familiars que permetin un trencament de les barreres culturals home-dona que tant 
ens perjudiquen. 
 
 S’ha arribat, com a societat, a les més grans quotes d’igualtat política, 
legislativa i social de la història del nostre país. Les lleis i els plans aprovats en 
aquests darrers anys són, en si mateixos, instruments extraordinàriament valuosos i 
positius que ens permeten encarar el moment actual en millors condicions que mai. 
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Considerem que cal garantir aquests avenços aconseguits en polítiques de gènere i 
no acceptarem donar cap pas enrere en aquesta matèria, ben al contrari no podem 
tolerar que es pensi que les polítiques de gènere són “prescindibles” i que poden patir 
retallades en el context de crisi econòmica actual. 
 
 Constatem que, malgrat disposar d’una legislació molt positiva, cal continuar 
fent accions per evitar la pervivència dels estereotips sexistes. És preocupant la 
reproducció d’esquemes masclistes entre les generacions més joves.  
 
 Cal però que les sentències judicials siguin estrictes amb els maltractaments 
físics i psicològics i per això cal millorar i ampliar els recursos existents a la xarxa 
d’atenció a la dona. Aquesta xacra no pot continuar.  
 
 L’actuació en l’educació paritària a tots nivells, des de la primera infància, ha de 
contribuir a la igualtat de gènere real. 
 
 El dèficit que suposa la baixa participació i representació de les dones, en 
importants àmbits de l’activitat social i econòmica, significa una pèrdua de talent 
femení que no ens podem permetre. 
 
 Cal que ens comprometem a seguir treballant perquè la igualtat de gènere sigui 
una prioritat. 
 
 Per això, 
 
 Atès que els ajuntaments democràtics i les institucions del nostre país han 
assumit amb plena normalitat la celebració del dia internacional de la dona, i que 
transcorreguts 30 anys de democràcia local és necessari, per tal de seguir avançant i 
millorant, fer una  revisió del camí recorregut així com establir nous objectius i 
polítiques públiques. 
 
 Atès que, a Sant Cugat del Vallès, cada any es commemora aquesta diada. 
 
 Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès disposa, des de l’any 2000,  del 
servei municipal “Dona Informació”, l’objectiu del qual és el d’assessorar jurídicament, 
socialment, psicològicament, laboralment i en qüestions de violència de gènere a 
totes les dones de la ciutat i al mateix temps coordinar les accions que es deriven de 
la implementació del Pla d’igualtat. 
 
 Atès que, a Sant Cugat hi ha diverses associacions que treballen per la igualtat 
d’homes i de dones.  
 
 Atès que, l’Ajuntament impulsa la comissió interdisciplinària per a la lluita 
contra la violència de gènere des de l’any 2001. 
 
 Atès que, la ciutat disposa d’un Pla d’Igualtat aprovat per unanimitat al Ple del 
febrer del 2006. 
 
 Atès que, l’Ajuntament està ultimant la redacció del Pla d’Igualtat Corporatiu, 
del Pla d’igualtat del Patronat d’Educació i del Pla d’igualtat del Teatre Auditori. 
 
 El Ple acorda: 
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 Primer.-  Realitzar les accions necessàries per donar més visibilitat al servei 
municipal “Dona Informació” i a les polítiques d’igualtat Home-Dona. 
 
 Segon.-  Fomentar l'associacionisme i continuar donant suport a les entitats 
que treballin en projectes que fomentin la igualtat de gènere: a nivell econòmic, amb 
la cessió d’espais, formació i assessorament.   
 
 Tercer.- Actualitzar el Pla d’Igualtat (febrer 2006) abans de finalitzar l’any 2011, 
atenent les propostes que es desprenen de l’estudi Sant Cugat en Femení II, realitzat 
pel Col·legi de politòlegs i sociòlegs de Catalunya. 
 
 Quart.- Adherir-nos al manifest que conjuntament han fet la Diputació de 
Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de 
Catalunya, anomenat “LA IGUALTAT DE DONES I HOMES, UN CAMÍ DE 
PROGRÉS”. 
 
 Cinquè.- Donar a conèixer aquest acord als diversos col·lectius i als mitjans de 
comunicació local. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ara tractarem tot seguit el punt 6 conjuntament 
amb el punt 10 i per tant una moció presentada pel grup municipal Popular i també 
una altra presentada pel grup municipal de Convergència i Unió que s’han fusionat i 
ha esdevingut una moció institucional a la que donaran suport tots els grups polítics. 
Té la paraula la Sra. Rodríguez. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
primer lloc vull agrair a tots els grups municipals del Consistori la seva adhesió així 
com les aportacions fetes per Convergència i Unió. 
 
 En aquests moments la regidora Sra. Rodríguez dóna lectura a la següent 
Declaració Institucional: 
 
 6 i 10.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE REBUIG A LA POSSIBLE 
UBICACIÓ D’UN ABOCADOR DE RESIDUS A LA ZONA DE CAN FATJÓ DELS 
AURONS. 
 
 Atès que s’estan realitzant obres al paratge de Can Fatjó dels Aurons, al terme 
municipal de Cerdanyola (a l’àmbit de Bellaterra), en una zona limítrof a Sant Cugat 
del Vallès, i les declaracions fetes per diferents representants dels partits polítics de 
Cerdanyola del Vallès pel que fa a la possible ubicació d’un abocador de deixalles en 
aquest indret. 
 
 Atès que es produirien perjudicis per a la convivència diària d’escoles, centres 
de negoci de l’AP-7/B-30 i Can Sant Joan, la Clínica Asepeyo, hotels, el Centre d’Alt 
Rendiment Esportiu, RTVE i les zones d'habitatges existents a menys d’un quilòmetre 
com els barris de Volpelleres, Roquetes i Coll Favà. 
 
 Atès que la possible ubicació de l’abocador al paratge de Can Fatjó dels 
Aurons afectaria directament la ciutadania de Sant Cugat del Vallès amb els 
perjudicis que això comportaria, creiem necessari que l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès faci saber la seva opinió al respecte. 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.03.11                    pàg. 7 
 
 

 
 Per aquests motius el Ple municipal de la corporació adopta els següents 
acords: 
 
 Primer.- Rebutjar la ubicació d’un abocador de residus urbans al paratge de 
Can Fatjó dels Aurons. 
 
 Segon.- Limitar, en qualsevol cas, la restitució de la realitat física alterada a 
l’argilera Almar a l’aportació de terres i runes netes i inerts, amb el posterior 
tractament paisatgístic per integrar el paratge a l’entorn. 
 
 Tercer.- Informar d’aquest acord a l’EMD de Bellaterra, a l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, a l’Entitat 
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, a l’Agència Catalana de 
Residus, a la Direcció General de Polítiques Mediambientals, a la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya i a la Plataforma Contra l’Abocador 
de Deixalles a Can Fatjó dels Aurons. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Des de la Plataforma contra l’abocador de 
deixalles a Can Fatjó dels Aurons ens han demanat en temps i forma poder intervenir 
en aquest punt de l’ordre del dia i els hi demanaria molta brevetat perquè tenim un 
ordre del dia molt llarga. Dono la paraula a la Sra. Tatiana Fernández. 
 
INTERVENCIÓ DE LA SRA. TATIANA FERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓ DE LA 
PLATAFORMA CONTRA L’ABOCADOR DE DEIXALLES A CAN FATJÓ DELS 
AURONS, EN ELS TERMES DE L’ART. 44.2.ll) DEL REGLAMENT ORGÀNIC 
MUNICIPAL. 
 
La propera setmana el Ple de Cerdanyola adoptarà una moció similar i en les 
properes setmanes el Parlament de Catalunya, gràcies a la proposta de resolució 
introduïda pel Partit Popular, demanarà al Govern de Catalunya que rebutgi el 
projecte d’abocador. 
 
A la Plataforma, que avui representa a més de 1.000 particulars i 35 entitats de Sant 
Cugat, Cerdanyola i Bellaterra, se’ns ha acusat de precipitar-nos i de posar la bena 
abans que la ferida, però tots sabem que els projectes es paren quan són un projecte 
i no quan són realitat. 
 
Avui, quan tots els grups polítics de Sant Cugat i Cerdanyola s’han posicionat en 
contra de l’abocador, els operaris i les empreses de Puigfel segueixen els treballs 
d’acondicionament del forat per procedir a impermeabilitzar-lo. Les obres 
monumentals que s’hi estan realitzant, que s’estan fent en aquell paratge, són 
completament il·legals, tant des del punt de vista urbanístic com mediambiental: el 
forat de 65 metres de profunditat s’està fent a menys de 20 metres de la via del tren i 
s’estan acumulant terres al marge que estan enterrant arbres i s’està pujant el nivell 
més de 20 metres. Confiem que l’Ajuntament de Cerdanyola i el Govern de la 
Generalitat donin una resposta ràpida i contundent en les properes setmanes i 
prenguin les mesures necessàries per  la restitució de la realitat física alterada amb  
l’aportació de terres. I de terres per omplir el forat no en falten, perquè poden venir de 
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les obres de l’AVE, de l’estació de la Sagrera o de la Línia 9 del metro. Moltes 
gràcies. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies Sra. Fernández. Ara donaríem 
pas al següent punt de l’ordre del dia, que concretament per al seu seguiment serà el 
punt núm. 9 que és una moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya per tal de promoure la difusió de les activitats i la imatge de les entitats 
de Sant Cugat i que finalment ha esdevingut institucional. Té la paraula el Sr. Toni 
Ramon. 
 
 9.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER TAL DE PROMOURE LA DIFUSIÓ 
DE LES ACTIVITATS I LA IMATGE DE LES ENTITATS DE SANT CUGAT.
 
 ATÈS que el dret a informar i a ser informat és un dret fonamental. 
 
 ATÈS que la difusió de les activitats i de la imatge de les entitats és un element 
clau a l’hora de garantir la seva funció, viabilitat i creixement. 
 
 ATÈS que una de les eines habituals de comunicació de les entitats és la 
col·locació de cartells a l’espai públic. 
 
 ATÈS que les noves tecnologies i les xarxes socials d’Internet complementen 
però no substitueixen altres canals de comunicació. 
 
 ATÈS que els tradicionals pirulins no són útils per a les entitats, ja que aquests 
es veuen engolits per cartells de grans dimensions d’empreses i discoteques. 
 
 ATÈS que els nous Quioscs d’informació Multimèdia (QiM) són una eina 
pionera i positiva però que es limitaran a difondre amb text les activitats de les entitats 
i que la inserció de cartells electrònics s’haurà de pagar, igualant a les entitats amb 
comerços i empreses. 
 
 ATÈS que la manca d’espais aboca a moltes entitats a penjar cartells a llocs on 
normativament està sancionat, comportant una sagnia a les seves finances. 
 
 ATÈS que el Pla Local de Joventut 2005-2007 ja recollia aquestes mancances i 
proposava solucions. 
 
 Per tot això, el Ple Municipal acorda: 
 
 PRIMER.- INSTAL·LAR una xarxa de plafons a l’espai públic i als equipaments 
municipals per a ús exclusiu de les entitats, donant compliment al Pla Local de 
Joventut de l’any 2005 en el seu punt 2.4.1) i 2.4.2) i seguint l’exemple de municipis 
del nostre entorn com Molins de Rei.  
 
 SEGON.- TRASLLADAR aquests acords a les entitats del municipi. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Primer de tot 
agrair el suport de tots els grups municipals, inclòs el govern de la ciutat, amb una 
reivindicació, una vella reivindicació, que si vostès algun dia m’han sentit a dir que 
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vaig començar a militar a les JERC demanant una Biblioteca central i que encara no 
me n’he sortit, d’aquest tema al menys puc dir que ja ens n’hem sortit. 
 
 (En aquests moments el regidor Sr. Toni Ramon dóna lectura a l’anterior 
Declaració Institucional). 
 
 8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA SUPRESSIÓ DE 
LA REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL “SANT CUGAT AVUI”. 
 
 Dado que en una situación de crisis económica como la actual es necesario 
que las administraciones públicas sean las primeras en "apretarse el cinturón" y 
lleven a cabo políticas caracterizadas realmente por la austeridad y la contención del 
gasto público sobre todo en aquellas materias que no se consideran necesarias. 
  
 Dado que el Govern de la Generalitat ha aprobado recientemente un plan de 
ajuste que pretende recortar gastos que no se consideren absolutamente necesarios 
y entre otras medidas se ha acordado eliminar la revista "InfoCatalunya", revista de 
propaganda de la obra del Govern de la Generalitat que se repartía trimestralmente 
en todos los hogares de Cataluña con un coste de 3 millones anuales. 
 
 Dado que el Gobierno Municipal de Sant Cugat del Vallés se ha caracterizado 
por alardear en numerosas ocasiones de ejercer políticas basadas en la austeridad y 
en la contención del gasto público. 
 
 Por estos motivos el Grupo Municipal del Partido Popular, propone que este 
Pleno adopte el siguiente ACUERDO: 
 
 - SUPRIMIR de forma inmediata la edición y distribución de la revista de 
información municipal "Sant Cugat Avui" como medida de contención en el gasto 
público. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDORA SRA. RODRIGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, dóna 
lectura a l’anterior moció. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Nosaltres en 
principi no dubtem de la bona intenció que ha tingut la portaveu del Partit Popular en 
fer aquesta moció per tal de treure despesa a l’Ajuntament, però sí que dissentim 
absolutament amb el que proposa. Vostè coneix Sra. Rodríguez que la revista Sant 
Cugat Avui pràcticament no es publicarà més en aquest mandat perquè la llei així ho 
obliga, i en tot cas en el proper mandat el consistori que hi hagi decidirà què ha de fer 
amb el Sant Cugat Avui, per tant crec que hem de deixar als representants de la 
ciutadania que els ciutadans escullin que decideixin fer el que calgui amb el Sant 
Cugat Avui. 
 
 Ara bé, nosaltres sí que voldríem introduir un apunt de reflexió sobre el que és 
la comunicació entre l’administració i la ciutadania. La ciutadania té dret a ser 
informada i permeti’m que li digui que des d’un punt de vista de persones que 
intentem resoldre problemes de la ciutadania, des de qualsevol govern, sigui 
consistorial, sigui d’estat, s’ha d’informar a la ciutadania, per tant no és propaganda la 
informació que dóna un govern, ni podem entendre que sigui així. Jo estic segur que 
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les comunitats autònomes governades per vostès de cap manera fan propaganda 
amb els seus òrgans d’informació, per tant cal suposar que el que ha fet la Generalitat 
de Catalunya o el que fa aquest mateix ajuntament tampoc és propaganda sinó que 
és informar a la ciutadania de coses que jo crec que van en benefici de la mateixa 
ciutadania i de la mateixa funció política perquè d’alguna manera si arriba a aquesta 
ciutadania les coses que s’arriben a fer des de qualsevol govern, sigui del color que 
sigui, crec que tindrem menys desafecció i més ganes de participació d’aquesta 
mateixa ciutadania en això que se’n diu la cosa pública. Per tant nosaltres votarem en 
contra d’aquesta moció. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: En primer lloc 
només fer una referència al fet que tots els qui estem aquí, tots i totes, entenem les 
dues llengües, el castellà i el català, en tot cas el que sí que demanaria és que no ens 
saltéssim nosaltres mateixos el Reglament Orgànic Municipal quan diu que com a 
mínim els textos d’aquest ajuntament han d’estar escrits en la llengua catalana, per 
tant em sembla molt bé que es presentin textos en castellà, tenen tot el dret del món 
a fer-ho, però quan es presenten textos en castellà hauria d’haver també una versió 
en català perquè tenim el dret a rebre la documentació també en català, tot i que 
-malgrat alguns diuen que no- els qui estem aquí tots entenem les dues llengües. 
 
 Al marge d’això amb el tema de la revista municipal i en la línia en la que anava 
el company d’Esquerra Republicana, jo crec que és important que la ciutadania rebi 
informació del que es fa a la ciutat i una revista com la que es publica a la nostra 
ciutat és un mitjà que no només s’utilitza a Sant Cugat sinó que s’utilitza a tots els 
municipis, sí que és veritat que algunes vegades nosaltres mateixos hem denunciat 
que pot tenir cert caire propagandístic en alguna de les seves notes, anunciant coses 
que a lo millor encara no han començat ni a fer servir, però bé, ni més ni menys que 
en moltes altres administracions, i també que no gaudeix de la pluralitat política que a 
nosaltres ens agradaria perquè l’espai on els diferents grups municipals expressem la 
nostra opinió sobre el que passa a la ciutat és ben ridícul, ben petit, i ni tan sols 
mitjançant aquesta revista els ciutadans poden conèixer quins són els seus 
representants al Ple de la ciutat. En tot cas jo crec que és bo que hi hagi un 
mecanisme d’informació a la ciutadania, que encara avui hi ha una fractura digital 
important a la ciutat i per tant no tot ho podem solucionar via xarxes i via internet, i per 
tant malauradament i crec que serà difícil aconseguir-ho encara és necessari fer 
arribar la informació a la ciutadania en format paper, en tot cas el que demanaria o 
com hem demanat moltes vegades és que aquesta informació sigui una informació 
veraç, real i plural, però això no vol dir que la revista municipal -i atenent el que són 
els seus costos econòmics- s’hagi d’anul·lar, per tant nosaltres no donarem suport a 
la moció. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Nosaltres 
tampoc hi donarem suport i no ho farem perquè pensem que aquesta moció es passa 
de frenada, No pot ser que una moció proposi la supressió d’un òrgan municipal i per 
tant no és per aquesta via que nosaltres, tot i ser un grup d’oposició, farem oposició, 
és a dir, nosaltres no farem una oposició destructiva en el sentit de dir que es 
suprimeixi i punt. No és aquesta la via, no és aquesta la manera, no és aquest l’estil, 
que el nostre grup municipal té d’enfocar la política de comunicació de l’ajuntament, i 
per tant no li donem suport per aquest motiu, per un motiu d’estil, de formes. 
Nosaltres estem d’acord en que la revista municipal s’ha de millorar des del punt de 
vista de la pluralitat i des del punt de vista del pluralisme, i des d’aquesta òptica hem 
presentat diverses iniciatives en diverses ocasions en aquest Ple per a fer-ho 
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possible, des d’un consell de redacció de la revista, des de dignificar l’espai que 
tenen els grups de l’oposició en aquesta revista, perquè pensem que és un òrgan del 
consistori, de tots i cadascun de nosaltres, per tant tots hi hem d’estar representats i 
tots hem de poder dir la nostra visió de la ciutat. També crec que és molt oportuna la 
reflexió que ha fet el Sr. Grangé en el sentit que a més aquesta és una tasca que 
haurà d’enfocar el nou consistori, i per tant penso que a aquestes alçades de la 
pel·lícula plantejar que se suprimeixi la revista municipal quan aquesta, 
objectivament, no es tornarà a publicar d’aquí a final de mandat doncs també li treu a 
la moció oportunitat, i per aquesta raó també no li donarem suport. 
 
 . REGIDOR SR. PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: Em 
sembla que després de 4 anys mai m’havia sentit tan ben representat pels meus 
companys de l’oposició defensant una moció. No em queda gaire més cosa que 
afegir, només denunciar també l’oportunisme del Partit Popular i la seva incoherència 
amb aquesta moció, bàsicament perquè no fan ells el mateix en els municipis on 
governen, per tant estaria bé predicar amb l’exemple de tant en tant. 
 
 En segon lloc, com ja s’ha comentat, votarem que no perquè de fet i atesa la 
circumstància de la nova Llei electoral, de la moratòria que s’estableix, l’ajuntament ja 
no editarà més en aquest mandat la revista municipal i per tant aquesta serà un 
decisió que en tot cas prendrà el nou equip de govern després de les eleccions. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo no 
crec que sigui qüestió d’oportunitat o no oportunitat, nosaltres hem estat reflexionant, 
l’hem presentat conscientment però a més a més m’agradaria dir als senyors de 
Convergència i Unió que el seu candidat a l’alcaldia de Barcelona ha fet justament 
una propaganda dient, i li llegeixo textualment de les seves cunyes de propaganda, el 
Sr. Xavier Trias: “Des de Convergència i Unió hem expressat el nostre compromís de 
suprimir aquesta revista i altres que com aquesta ja no fan cap servei i només fan 
propaganda, la suprimirem i posarem sentit comú, donarem informació a la gent però 
sense propaganda, recuperarem el rigor i la serietat de l’ajuntament de Barcelona. 
Nosaltres veient també la propaganda que fa el Sr. Xavier Trias dius: ostres, té raó!, 
presentes la moció perquè consideres que és una cosa que ja que entre tots aquí a 
Sant Cugat del Vallès intentem contenir la despesa, doncs una manera de contenir-la 
és començant a suprimir la revista. 
 
 . REGIDOR SR. PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: Quan 
agafo la revista de Barcelona a vegades sí que em sembla que fan propaganda, en 
canvi en la nostra intentem ser molt rigorosos i per tant fem una revista informativa 
dels serveis municipals. En tot cas prenc nota del que ha fet el Sr. Xavier Trias i 
estudiarem si incorporar-ho també en el nostre programa electoral. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:       2 (PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra: 23 (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i Sr. Massanés) 
Abstencions:       0 
 
MOCIONS DE REGIDORS NO ADSCRITS 
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 11.- MOCIÓ DEL REGIDOR SR. JAUME MASSANÉS, PER A LA 
FINALITZACIÓ -EN LA SEVA TOTALITAT- DE LA URBANITZACIÓ DEL SECTOR 
11-13 DE MIRA-SOL (SANT CUGAT DEL VALLÈS). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: El grup de Convergència i Unió ha presentat una 
alternativa, li passo la paraula al Sr. Massanés. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. JAUME MASSANÉS: Una de freda i una de 
calenta, la freda és que no trobo normal que mitja hora abans de començar el Ple 
se’m presenti una moció alternativa, i més veient que els dos acords podrien ser 
fàcilment assumibles i s’hagués pogut arribar a una moció consensuada i fer-la 
institucional. Per tant jo proposo, no sé que dirà el Sr. Secretari, o bé aplaçar-la pel 
proper Ple, amb la qual cosa perdem un mes d’unes tasques que ja fa 5 anys que 
duren, o si la podem fer institucional perquè tingui el recolzament de tots els grups 
polítics. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Els diferents portaveus consideren que la moció 
alternativa que s’ha passat podria esdevenir institucional?, hem de votar de tota 
manera Sr. Secretari aquesta moció alternativa perquè esdevingui institucional?, 
l’hem de votar? 
 
 . SECRETARI GENERAL: M’ha semblat entendre que el regidor proposant de 
la moció plantejava deixar la seva moció damunt de la taula. Si ell la retira o la deixa 
damunt la taula fent l’oferta de consensuar-la, si la deixa damunt la taula l’alternativa 
decau perquè va referia a la principal, a l’originària. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per tant caldria votar l’alternativa, entenem, en 
primer lloc. Pot tornar-ho a explicar Sr. Secretari. 
 
 . SECRETARI GENERAL: El regidor no adscrit, Sr. Massanés, ha presentat 
una moció, ha fet referència a una alternativa presentada em sembla recordar que ha 
dit mitja hora abans del Ple, i m’ha semblat entendre que proposava deixar la seva 
moció damunt de la taula proposant una possibilitat de tractar-la en el proper Ple i en 
l’interin intentar consensuar-la amb l’equip de govern. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Secretari, l’altra opció és que la moció que es 
presentava com alternativa esdevingués institucional ara, en aquest Ple, és això 
possible? 
 
 . SECRETARI GENERAL: Si tots els grups municipals estableixen una moció 
transaccional de caire institucional ha de ser per assentiment en línia de principi. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per tant, entenem per assentiment que 
esdevindria aquesta moció alternativa com institucional i per tant els atesos si els vol 
llegir vostè mateix Sr. Massanés, li dono la paraula. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. JAUME MASSANÉS: Abans de començar a 
llegir un petit afegitó, hi ha un error que diu que les obres van acabar l’any 2008 i va 
ser l’any 2006. Dit això passo a llegir els atesos. 
 
 - MOCIÓ INSTITUCIONAL REFERENT A LA REPARACIÓ DELS 
DESPERFECTES OCASIONATS PEL SOTERRAMENT DE LES LÍNIES 
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D’ELECTRICITAT I PEL FUTUR SOTERRAMENT DE LES LÍNIES DE TELEFONIA 
DEL SECTOR 11-13 DE MIRA-SOL. 
 
 L’any 2006 es va acabar la urbanització del sector 11-13 de Mira-sol que 
comprèn els trams dels carrers Alacant, Mercat i Salamanca que van des de Rambla 
Jardí fins el Pg. del Baixador en sentit sud-nord, i dels carrers Sòria, Sevilla, 
Pontevedra, Toledo i Santander, que van des del carrer Saragossa fins a l’Av. Bilbao 
en sentit oest-est, tot responent a una trama de carrers ortogonal, més l’Av. 
Barcelona de traçat diagonal. 
 
 L’objecte de la urbanització va consistir en la formació de paviments de calçada 
i voravies, completant o reparant les xarxes de clavegueram d’aigües negres i 
implantant la nova de pluvials, el soterrament de les línies de subministrament 
d’electricitat i telefonia, nou enllumenat públic, plantació d’arbrat i jardineria i la 
senyalització viària tant horitzontal com vertical. 
 
 Atès que la retirada de línies aèries elèctriques i els pals de suport es van 
retirar amb posterioritat a la finalització de les obres. 
 
 Atès que la reposició del paviment havia de ser a càrrec de la companyia 
FECSA ENDESA per un conveni particular de l’obra. 
 
 Pel que fa a l’estesa del nou cablejat soterrat de telefonia, atès que a data 
d’avui encara queda pendent que alguns veïns i veïnes responguin si han executat la 
continuïtat de la canalització soterrada per dins de la parcel·la o en el seu defecte, si 
autoritzen posar una perxa conversora a la tanca (interior a la finca privada). 
 
 Atès que en la Junta de Govern Local de 21 de març s’ha aprovat la despesa 
per a l’adaptació de diferents llocs del municipi pel soterrament de línies de telefonia. 
 
 Es sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 Primer.- INCLOURE amb caràcter prioritari la reposició dels paviments on hi 
havia els suports ja retirats de les línies aèries d’electricitat dins del pla de 
manteniment i millora de voreres, així com gestionar la possible reclamació de l’import 
de les mateixes a la companyia subministradora. 
 
 Segon.-  INICIAR en col·laboració amb els serveis jurídics de l’Ajuntament la 
col·locació de la part d’instal·lació particular que manca per poder fer efectiu el 
soterrament de les línies de telefonia amb una previsió de finalització de 6 mesos. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies Sr. Massanés, doncs queda 
aquest punt aprovat. 
 
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS NÚMS. 12, 13 i 14 
 
 12.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2010 DE 
L’AJUNTAMENT I ELS QUATRE ORGANISMES AUTÒNOMS: PME, OAMCIC, 
OAMCC i IGEPESI. 
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 12.1.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2010. 
 
 D’acord amb el que s’estableix en els articles 191, 192 i 193 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, es dóna compte al Ple municipal de l’aprovació de la 
liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici de 2010, aprovada per 
Resolució d’Alcaldia número 432/2011, de 28 de febrer. 
 
 De la mateixa manera es remetran les còpies d’aquesta Liquidació al Servei 
Territorial de Barcelona de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya i a l’Administració de l’Estat. 
 
 12.2.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 
PATRONAT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2010. 
 
 D’acord amb el que s’estableix en l’article 193.4) 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, es dóna compte al Ple Municipal de l'aprovació de la Liquidació del 
Pressupost del Patronat Municipal d'Educació corresponent a l'exercici de 2010, 
aprovada per Resolució de Presidència número 25/11, de 24 de febrer. 
 
 De la mateixa manera es remetran les còpies d'aquesta liquidació al Servei 
Territorial de Barcelona de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya i a la delegació d'Hisenda de Barcelona. 
 
 12.3.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’O.A.M. DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA CORRESPONENT A 
L’EXERCICI DE 2010. 
 
 D’acord amb el que s’estableix en l’article 193.4) 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, es dóna compte al Ple Municipal de l'aprovació de la Liquidació del 
Pressupost de l'Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació 
Ciutadana (OAMCIC) corresponent a l'exercici de 2010, aprovada per Resolució de 
Presidència número 7/11, de 28 de febrer. 
 
 De la mateixa manera es remetran les còpies d'aquesta liquidació al Servei 
Territorial de Barcelona de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya i a la delegació d'Hisenda de Barcelona. 
 
 12.4.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’O.A.M. CENTRE CULTURAL DE SANT CUGAT CORRESPONENT A 
L’EXERCICI DE 2010. 
 
 D’acord amb el que s’estableix en l’article 193.4) 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, es dóna compte al Ple Municipal de l'aprovació de la Liquidació del 
Pressupost de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCC) 
corresponent a l'exercici de 2011, aprovada per Resolució de Presidència número 
31/11, de 28 de febrer. 
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 De la mateixa manera es remetran les còpies d'aquesta liquidació al Servei 
Territorial de Barcelona de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya i a la delegació d'Hisenda de Barcelona. 
 
 12.5.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’INSTITUT DE GETIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SOCIETAT DE 
LA INFORMACIÓ, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2010. 
 
 D’acord amb el que s’estableix en l’article 193.4) del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, es dóna compte al Ple Municipal de l’aprovació de la liquidació del pressupost 
de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació de 
l’exercici 2010, aprovada per Resolució de Presidència número 5/2011, de 23 de 
febrer. 
 
 De la mateixa manera es remetran les còpies d’aquesta Liquidació al Servei 
Territorial de Barcelona de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya i a l’Administració de l’Estat. 
 
 13.- DACIÓ DE COMPTE DE L’EXPEDIENT NÚMERO 3 DE MODIFICACIÓ 
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2011 
(INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 2010). 
 
 - DONAR COMPTE i restar assabentats que per Resolució de Presidència 
número 489/2011, de 4 de març, es va aprovar l’expedient número 3 de modificació 
del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2011, consistent en la incorporació 
dels romanents de crèdits de despesa procedents del Pressupost de 2010 per aquest 
exercici de 2011, per un import total agregat de 28.532.040,95 €. 
 
 14.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DEL TRESORER RELATIU AL 
COMPLIMENT DE LA LLEI 15/201 PEL QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE 
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS d’informe emès pel Tresorer municipal, de la 
següent textualitat: 
 
“INFORME FLUX DE  PAGAMENTS DE LA TRESORERIA 
 
EXERCICI 2010.  
 
I. INTRODUCCIÓ. 
Aquest informe s’emet en compliment del que preveu l’article tercer  de la Llei  
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
per la que es modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
El pagament pressupostari constitueix la darrera fase dels procediments d’execució 
de  l’estat de despeses del pressupost municipal i, per mitjà del pagament, es 
cancel·len les obligacions contretes amb els proveïdors, contractistes o creditors en 
general. 
El procés de pagament està dividit en dues fases: 
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a) la fase d’ordenació del pagament, en la que s’agrupen les factures, nòmines o 
obligacions reconegudes, segons la seva prelació i antiguitat i s’ordena el pagament 
per l’ordenador de pagaments. 
b) la fase de pagament efectiu o material, en la que es realitza la sortida de fons 
de la Tresoreria municipal normalment en forma de transferència bancària o xec 
nominatiu.   
 
Des d’una perspectiva de la tresoreria, es fan pagaments pressupostaris de l’exercici 
corrent, d’exercicis tancats, no pressupostaris i moviments de fons. A més, pels 
pagaments de petita quantia, funciona el canal de pagaments de l’habilitació. 
 
II. METODOLOGIA. 
 
L’indicador de gestió relatiu als fluxos de pagaments o temps que transcorre en la 
tramitació de les factures fins que aquestes arriben a la Tresoreria i es paguen, ha de 
permetre prendre les decisions necessàries per disminuir el període de pagament 
dels proveïdors o contractistes i complir els terminis establerts en la norma vigent.  
Per tal de poder quantificar l’anàlisi, s’han pres com a referència cinc dates certes i 
verificables: 
la data del registre d’entrada de la factura o document substitutiu 
la data d’aprovació de la factura o reconeixement de l’obligació 
la data d’entrada a Tresoreria 
la data d’emissió transferència  multi signatura  
la data del pagament per transferència bancària 
 
Cal esmentar que aquesta Tresoreria porta regularment un seguiment dels terminis 
de tramitació de cada factura. 
La publicació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, ha permès reestudiar el sistema de 
confecció de l’informe corresponent. 
Així doncs s’ha procedit a modificar la metodologia d’elaboració dels fins aquell 
moment anomenats “Floats”, de tal manera que amb el canvi de metodologia, a partir 
de novembre, aquesta permetrà conèixer mes fàcilment els fluxos corresponents a 
cada part de la tramitació dels pagaments. 
Així el temps transcorregut entre la data de registre i la data de reconeixement de 
l’obligació el denominem flux operacional. 
El període de temps que transcorre entre la data d’aprovació de la factura i la data 
d’entrada a Tresoreria és el flux comptable. 
En el flux de tresoreria considerem el temps que transcorre entre la data d’entrada a 
Tresoreria i la data de pagament efectiu. Entre mig hi ha el període de recollida de 
signatures dels altres dos clauers, així com la diligència marginal de comprovació del 
tràmit que en fa la Direcció de l’Àmbit. Si s’incorporessin noves dates a l’informe ens 
permetrien conèixer millor aquest apartat de la tramitació, però la captura d’aquesta 
informació podria provocar l’efecte contrari no desitjat d’alentir més el circuit, motiu 
pel qual no discriminem dins l’informe aquest apartat i queda inclòs dins de 
l’anomena’t flux de tresoreria 
Amb aquestes dades s’arriba al flux total, i que correspon al temps transcorregut des 
del registre d’entrada de la factura, o del document equivalent, fins al pagament 
material de la mateixa. 
 
III. DADES ANUALS 
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Aquest canvi de mètode d'anàlisi, tal com s’ha exposat, s'ha implantat a la Tresoreria 
des del mes de novembre de l’any 2010 i s'ha aplicat sobre les relacions d'ordenació 
de pagament que entraven en aquesta dependència municipal per a la seva 
tramitació. 
 
Cal recordar que les relacions analitzades corresponen a factures de proveïdors i que 
no s'inclouen en la mostra la resta de pagaments que es realitzen des de la 
Tresoreria, com poden ser nòmines, assegurances socials, interessos o 
amortitzacions de préstecs. Els quals es paguen normalment dins les 72 hores des de 
la seva generació. 
 
L’estudi correspon als mesos de gener a desembre de 2010 i comprèn 274 relacions 
de pagaments amb un total de 5.095  factures i per un import de 62.141.942,14 €. 

 
MES RELACIONS P FACTURES  IMPORTS  

GENER 17 527 3.864.246,03 € 

FEBRER 19 426 4.634.542,35 € 

MARÇ 15 192 1.929.740,57 € 

ABRIL 16 357 7.022.701,40 € 

MAIG 19 560 7.738.363,25 € 

JUNY 22 465 4.483.206,78 € 

JULIOL 32 683 9.644.541,95 € 

AGOST 0 0 0 

SETEMBRE 24 378 3.690.051,61 € 

SETEMBRE (2) 5 41 1.031.873,17 € 

OCTUBRE 26 369 6.227.435,36 € 

OCTUBRE (2) 6 57   451.824,86 € 
 

NOVEMBRE 29 411 3.756.219,06 € 

NOVEMBRE (2) 7 70 1.143.076,61 € 

DESEMBRE 28 379 5.297.424,32 € 

DESEMBRE (2) 9 180 1.226.694,82 € 

TOTAL 274 5.095 62.141.942,14 € 

 

    
Flux 
operacional 

Flux 
comptable 

Flux 
tresoreria Flux total 

Mes Relfac         
gener 17 39 10 5 55 
febrer 19 27 8 7 43 
març 15 37 10 7 54 
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abril 16 24 10 6 41 
maig 19 33 13 6 53 
juny 22 42 12 5 59 
juliol 32 22 10 4 36 
agost 0 0 0 0 0 
set 29 29 12 5 45 
oct 32 38 2 10 50 
nov 36 32 1 9 41 

Des* 37 27 1 12 40 

Promig   29 7 6 43 
 
Des* : Fins 24 de desembre, la resta s’incorporarà a l’informe de 2011 
 
Tal com hem comentat al mes de novembre s’aplica a les relacions d’octubre el nou 
criteri, motiu pel qual la informació parcial canvia notablement en el quart trimestre. 
Tanmateix la suma final no queda alterada per aquest canvi de criteri. 
Podem veure aquesta informació també de forma gràfica i resumida pel conjunt de 
l’any. 
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Fluxos de pagament a proveïdors. Resum anyal 2010

 
 
El conjunt de terminis des del reconeixement de les obligacions es considerablement 
inferior als 55 dies que pel 2010 preveu la llei 15/2010 de 5 de juliol, de la modificació 
de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra 
la morositat, en el seu article tercer, apartat primer. 
Es manifesta que no hi ha ordres de pagament per obligacions reconegudes 
pendents de pagar, de les que en tingui coneixement la Tresoreria, que superin els 
terminis establerts en la Llei 15/2010 esmentada. Tant sols queden per recollir per 
part dels interessats, degudament notificats, alguns xecs per responsabilitat 
patrimonial. 
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IV Comentaris i conclusions 
 
Factors que incideixen en els fluxos 
 
Cal fer esment a alguns aspectes que poden explicar que aquests dos fluxos 
s’allarguin més del que es desitjable. 
 
• Es dedueix l’existència, en alguns cassos, de disconformitats amb el proveïdor o 

necessitat dels departaments gestors de la despesa de fer una major comprovació 
dels proveïments en quantitat i qualitat. L’entrada en vigor de nous contractes o 
serveis en ocasions dificulta aquesta comprovació. 

• Hi ha proveïdors que, malgrat que se’ls sol·licita que aportin el “document de 
creditors”. Alguns tarden molt en aportar-lo, el que va en  detriment del pagament. 

 
Quantificació dels fluxos 
Podem observar que el termini de la tramitació que té mes pes es el flux operacional 
que correspon al termini de conformitat del proveïment, des de la data de registre de 
la factura fins la de l’aprovació del reconeixement de l’obligació. Aquest flux ha tingut 
una mitjana de vint i nou dies. 
Veiem que el flux de tresoreria, es d’uns sis dies de mitjana. Pel canvi de criteri en 
l’elaboració de l’estadística veiem que el flux de comptabilitat es realment breu, 1 dia, 
i que pròpiament de Tresoreria es més elevat del desitjable: 10, 9 i 12 dies en el 
darrer trimestre. 
 
Des del reconeixement de la obligació fins a la data de pagament transcorren en total 
uns tretze dies de mitjana. Es a dir, l’Ajuntament te un flux de pagament efectiu de 13 
dies des de l’aprovació formal de la factura. 
 
Equilibri del pressupost de Tresoreria.  
 
Aquesta informació ens indica que l’Ajuntament en el període examinat ha tingut una 
situació de tresoreria equilibrada. L’equilibri del mateix es un indicador de que hi ha 
un equilibri pressupostari general on les despeses han quedat cobertes pels 
ingressos pressupostats a curt termini, fet que ha permès garantir la Solvència 
econòmica de l’Ajuntament i per tant la dels seus proveïdors. 
 
Propostes de millora 
 
Pel que fa al flux operacional, comunicar als departaments gestors de la despesa la 
necessitat de reduir aquests terminis. 
Pel que fa referència al flux de Tresoreria estimem que la meitat del termini 
aproximadament es conseqüència de la preparació dels documents informàtics de les 
transferències materials, comprovació de les dades de cobrament del proveïdor i 
l’altre meitat del temps correspon al procés de multisignatura.  
Per intentar minvar l’impacte dels procediments de preparació i execució del 
pagament material, a la vista d’aquest informe, proposem passar de pagar a 
proveïdors d’un dia a la setmana (normalment els dimecres) a dos dies 
(preferentment dimarts i dijous). Aquesta mesura pot comportar alguna petita millora 
en el temps tot i que duplica el circuit de recollida setmanal de signatures.” 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: D’acord 
amb el que ha comentat tractaríem els tres punts conjuntament, ho vam comentar ja 
d’aquesta manera a la Comissió Informativa perquè enteníem que tot plegat és un 
conjunt que dóna explicació a la situació econòmica i pressupostària. Feta aquesta 
menció tenim un dels apartats que és el traspàs de romanents d’un exercici a l’altre, 
amb això no m’hi estenc, crec que és una informació tècnica i ja coneguda per tots 
vostès que només és el fet de traspassar aquells imports que no estan executats o 
que no s’han finalitzat en l’exercici anterior i es traspassen a l’anualitat següent. 
 
 Quant a la situació econòmica general, a mi m’agradaria remarcar algun dels 
aspectes més claus i generalistes de la situació en la que ens trobem que com tots 
sabem totes les administracions públiques, i en especial -per què no- el món local en 
general degut a la seva situació econòmico-financera i a les tensions ben conegudes 
que sabem que sempre s’han de fer front amb molta competència que no té el suport 
econòmic necessari i a part de tota aquella tensió que pateix la primera línia de la 
política i dels serveis als ciutadans doncs ha fet que actualment hi hagi una situació 
greu al respecte general i una preocupació per tot el que és la gestió econòmica 
financera. Aquí en aquests darrers anys jo crec que presentem avui una liquidació 
que si fem una anàlisi conceptual de com ha anat evolucionant tot plegat crec que 
hem arribat a un punt de dir que tenim un valor o un tresor que costa força d’assolir 
en el que és el marc de la gestió pública i de les administracions públiques i és un 
compliment absolutament estricte i garantit del principi d’anualitat. És a dir, tenim un 
pressupost i una liquidació, és a dir un resultat constatat, dels resultats econòmics 
que posa de manifest que garanteix exhaustivament tot allò que forma part d’aquell 
any, i això que dit així ràpidament sembla molt de sentit comú, malauradament és el 
problema principal del qual pateixen molts dels pressupostos públics i molta de la 
situació de dèficit públic en la que ens trobem avui en dia, perquè malauradament en 
general les finances públiques o els pressupostos anuals de les finances públiques 
no estan reflectint només allò que succeeix aquell any pel qual fan els pressupostos 
sinó que realment estan arreglant problemes que els hi venen del passat i es va fent 
una pilota any rere l’altre amb el qual al final si un no disposa d’un pressupost net, al 
dia, que no tingui rèmores històriques amb les quals vas solucionant com pots d’un 
dia per l’altre, doncs senzillament no pot fer front a l’estratègia, és a dir, una 
corporació local o una organització pública que vulgui actuar en termes estratègics, 
vulgui plantejar-se una visió estratègica, definir exactament què vol pel territori, com 
fer-ho i com fer-ho possible, i utilitzant l’eina que són senzillament els recursos 
econòmics i també humans de l’organització, tot això és impossible si no tenim un 
pressupost net i al dia. Tot i així, fixem-nos si són complicades les coses que tot i 
tenint un pressupost net i al dia hem de tenir en compte que pràcticament el 94% de 
tot el conjunt d’aquesta despesa pública és despesa pública que té l’etiqueta de 
constrenyida o que no és discrecional en el curt termini. M’explico, el 94% del 
pressupost no podem prendre decisions que tinguin un impacte de reducció amb 
menys de 12 mesos, per tant la discrecionalitat pública o directa, la discrecionalitat 
política sobre un pressupost és aproximadament de l’ordre d’un 5 o 6%, això 
suposant que estigui net. Contra això aquesta casa jo crec que ha fet un exercici molt 
intens, no només per part de l’equip de govern sinó també per part de la complexitat i 
ajuda, perquè això no seria possible sense també l’ajuda i complicitat de tots els 
membres de l’oposició i en el marc de les diferents comissions informatives i tots 
aquests anys que hem vingut treballant conjuntament, doncs això ha fet possible que 
aquí es compleixi aquest principi, i en una situació de crisi i en una situació de 
davallada d’ingressos tan important com la que hem tingut doncs aquesta casa pugui 
tenir una economia sanejada, un pressupost net, al dia, pugui per tant confeccionar 
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una estratègia i possibilitar que el proper mes de maig, quan hi ha hagi un nou equip 
entrant pugui treballar en termes estratègics, es pugui plantejar què és el que vol per 
la ciutat, i no tingui d’entrar preocupant-se per refer tota una situació econòmica que 
pugui estar descontrolada. Jo crec que finances i gestió és quelcom absolutament 
clau i entendre que necessitem no pressupostos només per controlar, que és 
fonamental, el pressupost clàssic de què ens serveix?, ens serveix per controlar en 
què s’estan utilitzant els diners públics, perquè són uns diners evidentment que venen 
finançats per les butxaques de tots els ciutadans, per tant davant d’això màxima 
transparència i màxima rigorositat i tenim uns pressupostos clàssics que ens 
serveixen per això, per discriminar molt bé les partides, per saber a on estan tots 
aquests diners, però són uns pressupostos molt pensats des d’una lògica ex-post, 
des d’una lògica de control un cop les coses ja han passat, no són uns pressupostos 
pensats des del dia a dia i de la gestió, dels directius públics, dels polítics que han de 
prendre decisions, i aquí tots plegats hem fet l’esforç de construir una dinàmica de 
gestió estratègica, de posar el focus en allò que s’ha de fer i fer el pressupost a la 
vegada que prenem decisions estratègiques. 
 
 Punts fonamentals d’aquesta liquidació a grans trets, és una liquidació positiva, 
és a dir, el resultat de l’exercici fa un tancament final que deixa 830.000 € en lliure 
disposició de romanent de tresoreria, el romanent vol dir que aquests diners passen a 
ser utilitzats en qualsevol de les polítiques públiques o inversions que es considerin 
adients políticament parlant, però a part d’aquest resultat positiu el que crec que és 
de menester emfasitzar és que a més a més hi ha hagut algunes polítiques o algunes 
decisions en el creixement de ciutat que han estat importants i claus, com han estat 
les inversions fetes en els dos nous barris com són Volpelleres i Mira-sol centre. Això 
han estat inversions importants dins del marc de creixement de la ciutat per la 
preocupació de crear nous nuclis de centralitat i aquí hi ha hagut per tant una aposta 
no exempta de risc per part de l’equip municipal per tal de finançar aquests 
equipaments, i aquests equipaments com saben o aquestes infraestructures que 
formen part d’aquestes centralitats amb locals comercials, supermercats, etc., 
diferents espais, ha calgut tirar-los endavant i malauradament hem tingut la crisi que 
estem patint i fa que tots aquells models de finançament d’aquestes infraestructures 
poguessin quedar en entredit o poguessin arribar a suposar un problema greu per les 
finances municipals. Estem parlant pràcticament de 6 i 6, uns 12 o 14 milions d’euros 
més ben dit, tota la inversió aquesta a la qual havia de fer front l’ajuntament. 
 
 En la liquidació d’aquest any el que més em crida l’atenció i el que crec que és 
més positiu al respecte és que provisionem aquesta xifra, és a dir, si aquests 
equipaments pel que sigui, aquestes infraestructures, no es poden col·locar en 
aquests moments en el mercat dels operadors privats i per tant no es pot assegurar el 
finançament extern d’aquesta infraestructura, l’estem finançant nosaltres mateixos 
amb recursos propis, i per tant fixin-se que podríem donar -i dir podríem perquè en 
cap cas seria ni ètic ni legítim fer-ho però en el marc de les administracions públiques 
la llei ho permetria- nosaltres en aquests moments podríem estar donant un resultat 
positiu de 14 o 15 milions d’euros i agafar i políticament gastar-lo en allò que fos 
convenient o políticament interessés. Jo crec que una vegada més fem un exercici de 
rigor i de pensar en el més enllà i aquests diners es posen on realment s’han de 
posar que és de moment esperar que hi hagin operadors privats que efectivament 
puguin garantir aquest finançament d’aquestes infraestructures. En el moment que hi 
hagi aquests operadors privats que realment financin aquestes infraestructures, en 
aquell moment aflorarà aquest superàvit que podrà ser utilitzat per les polítiques 
públiques que corresponguin o per allò que decideixi l’equip de govern actual o el 
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futur. Jo crec per tant que aquest és un tema que mereixia la pena comentar-lo 
específicament, comentar també l’evolució del pendent tributari, jo crec que aquest 
era un tema –i vostès ho recordaran molt bé que ha tingut debats intensos en el si 
d’aquesta corporació-, anys enrere teníem uns pendents tributaris importants, 
estàvem parlant de xifres que voltaven els 23-25 milions d’euros només de pendent 
tributari. Aquí s’ha fet un esforç enorme de la recuperació de tot això i avui en dia 
estem en una situació absolutament neta de pendent tributari, l’únic pendent tributari 
que tenim és el que té a mans la Diputació de Barcelona, que ha demostrat i això, 
repeteixo una vegada més, la bona gestió que ha efectuat al respecte, i aquests 5 
milions d’euros actuals que té la Diputació de Barcelona, el 40% també està 
provisionat, és a dir 2 milions d’euros també els posarem com a garantia addicional 
per si de cas el 40% d’aquests ingressos pendents de cobrar tributàriament la 
Diputació de Barcelona finalment digués que no es poden cobrar de cap manera i 
nosaltres els haguéssim de cobrir econòmicament. 
 
 Per anar acabant, deute; aquest és un tema del que n’hem sentit a parlar i molt 
de quin és el nivell de deute de les institucions, nosaltres en aquest cas hem fet un 
exercici de contenció d’aquest deute que ens situa en aquest 2010 en un rati del 67% 
sobre el total del pressupost, això és poc en termes del que pot arribar a permetre la 
llei, que permet als ens locals arribar a un endeutament del 110%, per tant estem en 
uns termes força positius, però a mi no m’agrada massa jutjar a les administracions 
només per aquest rati, sinó per veure realment què és el que poden pagar de retorn 
d’allò que s’endeuten, és a dir el resultat corrent. Jo crec que si s’analitzen les dades 
comptables de l’ajuntament es pot veure clarament que hi ha un resultat econòmic 
positiu que facilita la devolució del deute i el deute fixin-se que és un discurs una mica 
contrari al que són les tendències actuals, és a dir, jo crec que no hem de passar de 
ser unes administracions que s’endeuten molt a passar ara, d’un dia per l’altre, a ser 
unes administracions porugues que no en vulguin saber res del deute, perquè el 
deute és important, el deute et permet fer inversions i això s’ha d’explicar, és a dir, 
nosaltres no podem fer una nova plaça o no podem fer una nova escola, o no podem 
millorar els carrers si no anem al banc a demanar diners, perquè aquelles inversions 
no es poden pagar única i exclusivament amb el pressupost d’una anualitat. El que 
cal garantir és la sostenibilitat, és a dir, cal garantir que tenim una gestió i tenim uns 
recursos econòmics que ens permetran retornar aquests diners als bancs. Com més 
capacitat, com més bon resultat econòmic tinguem de la nostra gestió del dia a dia, 
com més benefici fem anual -i deixeu-m’ho dir en aquests termes- més diners tindrem 
per tornar als bancs amb garanties, i això és el que es posa de manifest, si es vol 
perdre el temps en mirar una mica les dades jo els hi poso especial atenció en aquest 
punt del resultat corrent i la capacitat de devolució de deute. 
 
 Finalment, i ara sí que ja acabo, el tema dels pagaments a 30 dies. Tot això jo 
crec que hi ha una gran prova, abans en una moció la Sra. Rodríguez ha utilitzat una 
paraula que era “alardear”, i jo crec que aquest ajuntament té unes dades 
contrastades i clarament disponibles per a tothom que vulgui contrastar-les i la prova 
més evident és aquest pagament de mitjana a 30 dies a tots els proveïdors. Nosaltres 
un bon dia vam entendre que assolir aquesta fita era un gran prova, o dit d’una altra 
manera, és absolutament inassumible voler pagar a tots els proveïdors de forma 
rigorosa si no s’ha complert tot aquest principi d’anualitat, si no s’ha complert tots 
aquests principis de bona gestió que els mencionava anteriorment. Per tant és una 
gran prova de foc, això és un informe del Tresorer, és una mitjana de més de 5.000 
factures que ve a informar que el conjunt dels dies des de que el proveïdor factura 
fins a que cobra, el conjunt de tot aquest tràmit és de 40 i pocs dies, i des de que 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.03.11                    pàg. 23 
 
 

nosaltres aprovem fins a que nosaltres paguem, des de l’aprovació fins el pagament, 
la mitjana és de 13 dies. Què diu la nova Llei de morositat que tots vostès hauran 
sentit a parlar, que molta gent diu que és d’impossible compliment perquè és 
veritablement molt difícil, tinguem en compte que avui en dia la mitjana de pagament 
en aquest país de les administracions públiques va més enllà dels 300 i escaig dies, 
és a dir, és flagrantment important els desfasaments que tenim en aquesta matèria, la 
Llei de morositat que haurà d’entrar d’obligat compliment a partir del 2013 ens marca 
30 dies a partir de l’aprovació de la factura, i nosaltres a partir de l’aprovació de la 
factura són 13 dies i en triguem de mitjana -això sí- 29 en tot el tràmit de l’aprovació. 
Recorregut per millora?, evidentment que sí, fins i tot nosaltres ens marcàvem un 
objectiu que no era 30 i 30 com marca la nova llei pel 2013 sinó que era 15 dies per 
aprovar la factura i 15 dies per pagar-la, és a dir, hem anat molt més enllà. Al final 
evidentment que hi ha molt recorregut, perquè això no deixa de ser una mitjana, per 
tant algun dia pot sortir un proveïdor i dir: “Escolti, jo no estic cobrant a 30 dies, jo 
estic cobrant a 40”, és possible, perquè tot això és una mitjana de tot l’esforç que fem 
per controlar aquests indicadors, que al final de tot hem de complir que el 100% de 
proveïdors estan cobrant en aquests terminis?, home!, doncs sí, però crec que el pas 
endavant que hem fet i el diferencial que hi ha sobre la Generalitat de les condicions 
de pagaments que hi ha en el món públic doncs és un diferencial avui en dia ja prou 
important, això sí que no ens deslliura de voler millorar encara més i estar-hi molt 
amatents. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Abans de res i 
com hem vingut fent pràcticament cada any en el tancament de la liquidació de 
l’exercici volem reconèixer la feina de tot l’equip econòmic d’aquest ajuntament 
perquè els números són els que són i això avala una feina. 
 
 Dit això, de l’informe volem subratllar, això sí, alguns dels elements que el 
mateix Interventor pren com a decisius. En primer lloc el fet que aquest ajuntament 
està aguantant la crisi econòmica i immobiliària que ha suposat la disminució 
d’ingressos municipals, no només això sinó que comptem amb un equilibri financer 
que fins i tot ha permès reduir els terminis de pagaments a proveïdors com vostè bé 
deia ara. Dit d’una altra manera i més planera, estem lluny de no poder pagar ni les 
nòmines ni les factures com succeeix a altres ajuntaments. 
 
 En segon lloc és remarcable la capacitat d’endeutament de la que disposem, 
ara mateix l’endeutament de l’ajuntament és de gairebé el 68%, encara amb marge 
per recórrer ja que el marge legal és del 110%, cosa que permetria obtenir fins a 44 
milions d’euros en els propers 4 anys per a inversió, mitjançant simplement l’estalvi. 
 
 Aquests dos aspectes, equilibri financer i capacitat d’endeutament són 
necessaris per encarar amb garanties el cicle de crisi econòmica, però aquest rigor 
tècnic no és suficient, cal sumar-hi la voluntat política d’arribar a pactes com preveu el 
model de disseny de pressupostos del nostre ajuntament. I des del nostre punt de 
vista, abans del moment més cruent de la crisi ja existien les bases per sortejar-la 
dins de les possibilitats de l’administració local. Sant Cugat comptava i compta amb 
una bona gestió econòmica, amb un govern amb voluntat d’arribar a acords i amb una 
bona direcció en polítiques socials endegades ja en l’anterior mandat. És per això que 
el pressupost 2010, el que avui liquidem, així com el del 2009 i també totes les 
ordenances fiscals del mandat han comptat amb la participació i suport del nostre 
grup municipal, i aquí nosaltres també volem fer l’esment i valorar moltíssim el suport 
que vam tenir del grup d’Iniciativa per Catalunya en el pressupost de 2009, que 
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sabem que sempre és una opció de risc, en aquest país el col·laborar sempre 
d’alguna manera està mal vist, i sé de què parlo, i per tant nosaltres sí que li volíem 
agrair el suport que vostès van donar en aquest pacte que ara comentem. 
 
 Aquest acord s’emmarca en la lògica de l’oposició constructiva i útil que hem 
volgut exercir, i creiem que es pot dir que ha donat els seus fruits, avui Sant Cugat 
dóna respostes progressistes en matèries de polítiques socials que no donava fa 4 
anys, els pressupostos, així com els impostos i taxes municipals s’han dotat d’un 
esperit més just i equitatiu, encara que ens falta avançar -com hem parlat amb vostè 
algunes vegades Sr. Joly- en que els ajuts tinguin relació amb les necessitats. Jo crec 
que aquest és el gran tema pendent en general de tota l’administració. I per sobre de 
tot és remarcable que cap santcugatenc que hagi demanat en els darrers anys una 
prestació social i que complís els requisits ha deixat de rebre-la. Avui rellegint la 
informació mirava per primer cop amb alegria una cosa que no ha estat executada del 
tot i és que no ha estat necessària la totalitat de la bossa de contingències, per tant 
això vol dir que hem pogut cobrir absolutament totes les necessitats de la ciutadania 
que ens ho ha demanat, per tant això és motiu de satisfacció jo crec que per a tots els 
grups polítics. 
 
 Tot això ho hem fet precisament en uns moments més necessaris que mai, en 
plena crisi econòmica; la crisi exigia un esforç de consens dels partits polítics per 
traslladar a la ciutadania un missatge d’unitat i seguretat, subordinant les lluites 
partidistes, com ja he dit en alguna altra ocasió tacticisme i eficiència sempre s’han 
dut molt malament. Per lluitar contra la crisi hem apostat com deia abans per les 
polítiques socials i la reactivació econòmica, creant partides extraordinàries que 
sumades representen gairebé un milió d’euros, destinades a polítiques d’ocupació, 
atenció domiciliària per a la gent gran, beques menjador i altres ajuts assistencials. 
En resum, volia aprofitar aquest darrer Ple de liquidació d’un pressupost per 
reivindicar un cop més la política com a eina útil de transformació social, així com 
l’oposició crítica però constructiva com la millor manera de fer servir a la ciutadania. 
El que fa 4 anys tan sols eren propostes d’un programa electoral, avui formen part de 
la realitat i del dia a dia de molts santcugatencs. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Al final he 
retocat tota la intervenció perquè hi ha coses que ha dit el Sr. Joly que són molt 
interessants i començaré per la part que des del nostre punt de vista l’hem de felicitar 
perquè vostè posa l’accent a la gestió, a la gestió del dia a dia, però nosaltres 
entenem també que s’ha de posar l’èmfasi i l’accent en aquelles accions, programes i 
polítiques que també es fan dia a dia, i el volem felicitar en primer lloc pel rati 
d’endeutament, és una evidència, és un número que és evident, pel que han 
aconseguit vostès d’esforç de pagament a proveïdors, queda lluny la xifra a 13 dies, 
perquè 13 dies més 29 són 42 dies, però a moltes administracions els hi agradaria 
pagar en aquests dies i, una vegada més, parlar de la recaptació que des que ho 
porta l’oficina de recaptació de la Diputació de Barcelona funciona. Quan les coses es 
fan bé, es fan bé, i s’han de felicitar, i en aquest cas li vull dir. 
 
 Ara venen les coses amb les que no estem d’acord. Vostè ha parlat de que la 
discrecionalitat política del pressupost és d’un 5 o un 6%, això vol dir que un 94 o un 
95% d’aquest pressupost és captiu. Jo crec que el que s’ha de treballar des de 
l’administració i des de l’organització és perquè aquesta captivitat del pressupost sigui 
menor per tal d’augmentar la capacitat de fer política i fer programes al costat de la 
gent des de l’administració pública. Entenem que aquest és el primer objectiu per a 
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qualsevol govern municipal, racionalitzar al màxim la despesa per tal que aquesta 
despesa pugui després revertir a la ciutadania amb programes i accions concretes. 
També li vull dir que des d’iniciativa, ja ho sap, nosaltres sempre hem fet molt accent 
en tres qüestions: medi ambient, ocupació i polítiques socials, i revisant les partides, 
els programes, al detall una mica, no li diré que ho he vist amb profunditat però sí que 
he anat a buscar les partides determinades en aquests casos, hem vist que les 
partides que menys es compleix l’execució són precisament en polítiques socials i 
ocupació. Parlo de les famoses bosses de contingència que jo crec que si es 
pressuposten s’ha de fer despesa, no perquè sí, però segurament en una ciutat que 
té una bona xifra d’atur però que creix mes rere mes, vull recordar-ho, aquest atur 
creix mes rere mes, jo crec que calen polítiques d’ocupació per tal que la ciutadania 
que més pateix la crisi se senti acompanyada per l’administració pública, des d’aquí li 
torno a fer aquesta crida, vostè em dirà que no, que és una qüestió d’eficiència, una 
qüestió d’organització, que es compleixen tots els terminis, jo crec que no, jo crec que 
hem de potenciar i hem de posar tots els recursos possibles en aquestes polítiques 
que al final reverteixen en aquella gent que més pateix la crisi, les famílies que més 
pateixen la crisi. 
 
 Per últim i per fer inventari de qüestions històriques que en totes les 
liquidacions de pressupost sempre surten, els diners de lliure disposició dels 
districtes, sense despesa. Obres pendents que ens han sorprès i he vist 
representants veïnals però és veritat, el projecte del passatge Diputació estava 
pressupostat i està pendent de fer, caldria fer-ho ràpid. El passeig de la Creu, també 
està pendent. El medi ambient entès des de la mobilitat i el transport públic, les 
partides de transport públic pressupostades en 350.000 € queden pendents per fer 
despesa 220.000, ha de ser per alguna cosa això, jo crec que el que cal és voluntat i 
posar tota la carn a la graella per tirar endavant una millor mobilitat per a la ciutat. 
 
 Després només una cosa a nivell anecdòtic, i amb això acabo, m’ha sorprès 
una dada, vam pressupostar 16.000 € amb multes en incivisme, per entendre’ns, i 
hem vist que hem recaptat 157.000 € amb multes de civisme, què està passant?, què 
vol dir això?, em preocupa especialment. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo 
també tenia un altre discurs però faré el mateix que tenia de fet. Com que serà Sr. 
Joly la darrera liquidació en que tindrem una discussió plenària jo també agafaré les 
coses positives i després les altres que seran amb les que més m’estendré, com és 
lògic, i per tant jo crec que en aquests quatre anys s’ha fet un bon exercici tècnic al 
voltant tant del pressupost, com del tema que s’ha parlat de Tresoreria, com altres 
situacions com el cobrament d’impostos amb el pas a la Diputació, o les contribucions 
urbanes, etc., etc., i evidentment s’han realitzat unes actuacions, jo crec que 
acurades amb tota aquesta situació, per tant la felicitació a tots aquells que les heu 
realitzat. 
 
 Ara bé, des de fa dos anys em començo a preocupar, i avui estic preocupat 
després d’haver escoltat les intervencions, perquè una de dues, o jo m’he mirat un 
altre informe de l’Interventor o l’hem vist diferent. Els hi voldria explicar què és un 
pressupost municipal, un pressupost municipal és per un costat tots aquells ingressos 
que tindrem, provinents d’impostos, de taxes, de preus públics, de subvencions, de 
traspassos de l’Estat o de convenis, i l’altre les despeses, que això és més fàcil, que 
és el que paguem amb personal o què és el que paguem en subvencions a les 
entitats, o què ens costa la recollida de la neteja i tot plegat. Vostè ho ha dit, tenim un 
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percentatge de marge de maniobra molt petit, jo crec que al voltant d’un 90%, potser 
un 94 o 95% que és el que vostè comentava. Quan s’aprova el pressupost, i avui 
estem discutint el pressupost de 2010, ja sé que sona una mica estrany, no el de 
2011 sinó el de 2010, quan s’aprova el pressupost, al final de l’any, dóna el resultat 
sobre si hem gastat més del que teníem o no, llavors tindrem un superàvit o tindrem 
un dèficit. El govern municipal avui ens presenta un superàvit de 800.000 €, l’any 
passat, 2009, l’any passat comptablement també teníem un superàvit que va quadrar 
gràcies als diners que van venir de Sorea, vostès se’n recordaran, si no haguéssim 
tingut aquells diners hauríem tingut un dèficit de 13 milions d’euros, i per tant tot allò 
que diem de que Sant Cugat podem pagar les nòmines i què bé que ho fem tot i què 
guais, doncs seria bastant complicadet perquè aquests 13 milions d’euros haurien 
estat a la balança del costat negatiu. Jo no dic que no s’hagi de fer així per la situació 
econòmica que és complicadíssima, dic que les coses són així, i per tant jo crec que 
és important que ho diem. Avui tenim un altre Sorea que no es diu Sorea, que es diu 
Mira-sol Volpelleres que és allà a on farem tot aquell centre comercial, que 
l’Ajuntament segurament amb bon criteri va apostar per tirar endavant aquest nou eix 
comercial i de centralitat i d’habitatges, però que encara no l’hem pogut “col·locar” a 
cap Caprabo, Mercadona, o qualsevol altre centre comercial que ens passi diners. 
Vostè parlava molt clarament, de quants diners estàvem parlant?, de fet ha dit al 
voltant de 12 o 13, potser l’he sentit malament, l’informe de l’Interventor parla del 
voltant d’uns 15,4 milions d’euros, que se suposa que serà un ingrés. Repeteixo, 
l’ajuntament s’endeuta, traspassa a Promusa, Promusa construeix, llavors aquella 
gent que vindrà allà a dintre ens paga els diners, fem un endeutament amb inversió i 
torno com a ordinari per a quadrar el pressupost normal; bona operació d’enginyeria 
financera, bona. Vostè ha parlat també que aquest any en aquest pressupost i jo 
suposo que tothom s’ha mirat l’informe de l’Interventor i el pressupost farem amb 
aquests diners que se suposa que vindran, no sabem si l’any vinent, espero que 
arribin durant aquest any perquè sinó tindrem un problema perquè els estem 
comptant, si aquests 14 no entren tindrem un problema. Com no vinguin d’aquí a dos 
o tres mesos, o quatre o sis, no sé de quines partides retallarem. Si aquests diners no 
arribessin, vostè ho ha comentat, que ho hem posat en una partida que és: saldos de 
dubtós cobrament, per tant ho tenim comptabilitzat, aquest és un concepte curiós. 
Malgrat tot, l’Interventor parla que estan consignats 15,4 milions i en canvi l’estat de 
romanents de tresoreria solament tenim consignats 14 milions, també els hi voldria 
recordar que l’any passat teníem 5 milions consignats com a saldos de dubtós 
cobrament i no hi havia cap altra situació, per tant estem actuant en una situació de 
risc bastant complicada i bastant gran, suposo que ja ho saben, evidentment ho 
saben que estem en una situació de risc, i aquesta diferència entre el que diu 
l’Interventor en el seu informe, o el que està a l’estat de romanents de Tresoreria, ens 
atorga determinats dubtes, avui no votem, votarem en els comptes generals que serà 
d’aquí a uns mesos, després del juliol, però per aquesta raó i per qualsevol altra 
relacionada amb el punt de vista comptable, no votaríem aquesta liquidació en el pla 
de comptes generals. Per tant portem dos anys on s’estan tancant els comptes, no 
d’una manera artificiosa sinó d’una manera que ens ha tocat la loteria, ens ha tocat la 
loteria amb Sorea i ara sembla ser que ens pot tocar un altre cop la loteria. La loteria 
de l’any que ve quina serà?, perquè tot sembla indicar que cada any tenim un dèficit 
del voltant de 12 o 13 milions i no sabrem com la podrem col·locar. Espero que l’any 
que ve tornem a tenir una altra loteria perquè sinó els qui hagin aquí ho tindran o ho 
tindrem complicat. Per tant els hi voldria demanar explicacions al voltant d’aquestes 
discrepàncies entre els dos informes, entre aquests saldos de reconegut dubtós 
cobrament, per què són 14 i no són 19? o per què no són 16?, i per tant quin és el pla 
b) perquè suposo que hi ha pla b). Des de l’altre punt de vista també preocupats per 
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la situació econòmica de Promusa, és evident, no es venen tants pisos, no hi ha 
accés, no hi ha hipoteques, i és una situació complicada, no m’atreviria a dir de fallida 
tècnica però sí una situació molt, molt complicada. 
 
 Tancarem, perquè suposo que farem una altra intervenció, evidentment avui 
tenim l’informe del Tresorer -canvi de tema- que parla del moment en que paguem. Ja 
ho hem dit fins i tot en declaracions de premsa que ens hem discutit aquí amb la Sra. 
Alcaldessa sobre si es paga a 16 dies, si es paga a 30 o si es paga a 40. Jo crec que 
queda molt clar que es paga en una mitjana de 43 i també podríem dir que es paga 
amb una mitjana de 13 si comptem des d’aquí, o fins i tot una mitjana de 6 hores si 
comptem des del moment en que es fa la transferència, podríem dir que l’Ajuntament 
de Sant Cugat paga en 6 hores, no estaria malament dir-ho perquè seria possible 
però tampoc seria real. D’altra banda recordar-los-hi que la Llei de morositat estableix 
que cada tres mesos s’ha de fer un informe del Tresorer al Ple municipal, han passat 
més de tres mesos, aquest és el primer informe, benvingut sigui, però segurament 
hauria calgut que també s’hagués fet abans. Per tant volia acabar de “bon rotllo” 
aquesta intervenció dient que estem complint perfectament la Llei de morositat, no cal 
a vegades dir coses que la venda publicitària podria ser més gran, sinó simplement 
explicant la realitat, perquè la realitat com a mínim en aquest cas era positiva. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Donant 
resposta a les diferents intervencions que hi ha hagut, per part del Sr. Raül Grangé 
coincidim plenament amb el que ha expressat i em quedo sobretot amb el fet que ha 
emfasitzat de que podrà entrar un nou equip de govern, podrà posar la seva voluntat 
política i tindrà un marc adequat per fer-ho possible, aquesta és una mica la gràcia de 
tot aquest tema, que en política no ens dediquem només a llençar missatges 
subjectius de dir farem això, o farem allò, o farem allò altre, i diguéssim que aquesta 
batalla més pura, política, del dia a dia i del curt termini per la captació del vot 
electoral sinó que també ens assentem amb l’objectivitat i el que és possible i no és 
possible, i crec que això és un tema d’interès comú que posa les bases perquè 
parlem d’aquesta altra forma d’entendre la política i la responsabilitat envers la 
ciutadania. Però em quedo amb un fet que és quan vostè ha posat l’èmfasi a valorar 
positivament la relació entre el tema de la despesa social en aquest cas, s’han 
aconseguit els objectius i no ha executat la totalitat del pressupost, i això ho ha entès 
com a correcte. I jo crec que aquest és un diferencial que m’atreveixo a dir que en 
política poques vegades es dóna aquesta situació perquè el missatge fàcil, o la 
batalla fàcil, és la batalla per dir escolti gasti més, o sigui l’oposició què s’ha de 
dedicar a fer?, doncs s’ha de dedicar a dir, escolti vostè no ha executat això, a on hi 
ha pocs diners?, doncs jo posaré el dit a la llaga allà a on vegi que hi ha pocs diners, i 
això què comporta?, doncs comporta unes dinàmiques de més i més i més despesa i 
ens porta a les situacions com les que ens trobem actualment, ara bé, el contrari és 
un exercici molt més rigorós i aquí és a on ara ho lligo amb la intervenció del Sr. 
Calderón, la gestió no és només gestió, és gestió precisament per poder donar 
resposta a aquestes temàtiques perquè si volem aconseguir aquests objectius amb 
menys recursos econòmics, per això fa falta gestió, i jo crec que aquí hem de fer 
aquest esforç per a dir, no és que ens haguem de convertir en uns grans gestors, és 
que necessitem de la gestió per poder donar resposta a allò que políticament diem a 
la ciutadania que farem i per què nosaltres o el partit polític que doni aquest missatge 
per què creu que és el millor donant aquest missatge i per què creu que ho pot 
convertir en realitat. Ara bé, vostè ha comentat també aquest 94% al que feia 
referència no discrecional en el curt termini, o sigui que jo no puc prendre una decisió 
que afecti pressupostàriament el mes que ve, sinó que si la prenc tindrà efectes a 
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més llarg termini, o sigui entenent el llarg termini més d’un any. Però és clar, aquest 
tipus de decisions no és només una decisió tampoc, és gestió, i vostè ho ha dit molt 
bé, i per tant hem d’anar a atacar aquest 94% perquè vol dir processos, vol dir fer les 
coses d’una altra manera, vol dir analitzar com s’estan fent les polítiques públiques, 
vol dir analitzar com estem gestionant el diner pressupostari i el diner que no és 
pressupostari, com per exemple el de la gestió d’aigües en aquesta ciutat, que va ser 
una de les concessions analitzades i va ser la que va produir un dels ingressos 
extraordinaris que ataquen precisament tota aquesta dinàmica del que és l’estructura 
pressupostària i de despesa pública general i de diner públic pressupostari i no 
pressupostari, per fixi’s que llavors fa que en política ens haguem de preocupar 
també per tot el que és aquesta dinàmica de gestió, sense gestió no creiem, i jo crec 
que amb això estem d’acord, conclusió, estem d’acord, no estem d’acord amb el fet 
que vostè mencionava de dir no ha gastat prou en polítiques socials, però fixi’s jo li 
diria que ho deixéssim en un terreny neutre, o dir jo tinc raó perquè no s’ha gastat tot, 
i vostè no la té perquè creu que s’hauria d’haver gastat més, bé, centrem-nos en 
definir, si realment creu vostè que han quedat necessitats reals per cobrir a la ciutat, 
el que mencionava el Sr. Grangé, miri el que li diré, jo ara en aquests moments no 
podria ser absolutament taxatiu de dir doncs jo li confirmo que no hi ha cap necessitat 
no coberta en aquesta ciutat, no puc fer-ho perquè estaria fent demagògia si ho fes, 
però sí que em dóna la impressió de que en el marc de les polítiques socials que 
s’han portat a terme en aquesta casa, em sembla veure per percepció i perquè tot 
això ho veiem també en el dia a dia, i si no tindríem els ímputs al respecte, no hi ha 
una situació de demanda social no atesa a la ciutat, que es pot anar a més, jo no ho 
dubto que es pugui anar a més, però preocupem-nos per a on està aquella frontera 
del cobrir aquelles necessitats i a on realment estem incorrent en una despesa que el 
que estem fent llavors és perjudicar realment als contribuents i a tots els que porten 
recursos econòmics entrant en una dinàmica potser de despesa més descontrolada. 
En conclusió, em centraria molt en el tema de dir, socialment hi ha hagut demandes 
no cobertes, hi ha hagut una situació real que necessités un suport pressupostari que 
no ha existit i hi ha hagut mancança d’execució?, si és així i ho trobem jo seré el 
primer que li diré que aquesta quantitat s’haurà de recuperar perquè efectivament ha 
estat així, ni internament m’ha semblat tenir cap imput des de la vessant d’economia 
que posi de manifest que hi hagi aquest incompliment de la tensió garantida que és el 
que teníem previst en el Pla estratègic, com bé s’ha comentat, de promoció 
econòmica i atenció social. 
 
 Finalment, per part del Partit dels Socialistes, el Sr. Villaseñor, vull pensar que 
hi ha alguna informació que li manca o potser com bé ha dit pot haver diferents 
interpretacions, però jo crec que potser li ha mancat alguna informació més concreta, 
perquè nosaltres no ens hem amagat mai de les operacions de Sorea que 
permanentment vostè posa de manifest, la del 2009 ara mateix l’he tornat a comentar, 
l’ingrés extraordinari que va suposar però és que forma part de la gestió del dia a dia, 
l’anàlisi de les concessions públiques, perquè si belluguen molts diners ha de formar 
part del dia a dia dels ens locals, nosaltres ho hem fet i va sortir aquesta situació 
favorable per l’ajuntament de Sant Cugat, ni ens hem amagat mai que teníem un 
problema, un problema volgut, no un problema descontrolat, perquè de problemes 
sempre en tindrem i la gestió pública i les ciutats i els governs locals sempre tindran 
problemes, una cosa és quina tipologia de problemes tenen, problemes per 
descontrols o problemes volgudament provocats i aquest és un problema 
volgudament provocat, són zones de creixement, són noves centralitats, allà calia 
invertir i calia dotar d’aquestes infraestructures que possibilitessin aquest creixement 
de la zona del Turó de Can Matas i la zona de Volpelleres, i vam fer un esforç, un 
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esforç que no estava exempt de risc, evidentment que sí, però diguéssim que vam 
treure pit i vam dir això ho tirarem endavant i ho mirarem de tirar amb recursos propis, 
la situació s’ha complicat, i econòmicament és evident que hi ha la caiguda 
d’ingressos i prenem una decisió que és - ja que no ens ho compra el mercat privat- 
traspassar-ho a Promusa, i això és com una factura que evidentment afecta al nostre 
compte de resultats, per això no el donem com a resultat extraordinari, jo crec que hi 
ha una part Sr. Villaseñor que ha de tenir molt en compte i és la part de la provisió, la 
part de la provisió no és només allò de dir “saldo de dudoso cobro”, no és això, és dir, 
aquests diners els tinc i els poso aquí com a garantia, com a cobertura, per si allò 
realment no tinc l’ingrés per part del sector privat. 
 
 Conclusió Sr. Villaseñor, no hi ha cap problema per a l’equip que vingui, 
senzillament perquè això està pagat, tot i que tenim informació que això sembla ser i 
esperem que es pugui tancar així, que molt aviat hi ha hauran operadors privats que 
ja faran l’ingrés i podrem fer l’adjudicació de tot aquest tema i treure el concurs des de 
Promusa, tot i que això sembla ser que va per a bon camí, posem el pitjor dels 
escenaris Sr. Villaseñor, queda totalment desert, ningú compra aquests espais, o 
ningú agafa el dret d’explotació, perquè ja sap que això no es ven sinó que es dona 
un dret d’explotació, ja ho tenim pagat, no hi ha cap problema, per tant no hi ha cap 
bomba addicional ni cap sorpresa que es pugui trobar l’equip entrant. De què ens han 
servit aquests Soreas i aquestes operacions?, no és enginyeria financera?, ho seria si 
avui jo no estigués en disposició de dir-li aquesta casa ha posat aquests 14 milions, 
els ha posat sobre la taula i els estan cobrint. Fins ara, miri el que li dic, no li diré que 
tingui l’etiqueta d’enginyeria financera però sí que és cert i nosaltres ho sabíem que 
era una operació que tenia risc fins que no poguéssim posar la garantia d’aquests 
diners. A dia d’avui, i per això he volgut posar èmfasi en aquest tema, nosaltres hem 
pogut tancar aquesta aposta que vam fer, que no estava exempta de risc, i si avui no 
poguéssim donar aquesta garantia potser sí que estaríem més davant d’una situació 
més d’enginyeria financera que podria tenir un resultat negatiu en el llarg termini. Per 
tant no cal pla b) en aquest tema perquè no hi és. Si finalment ho paga el sector privat 
i ho col·loquem, fantàstic!, i si no passa aquest any segur que passa d’aquí dos o 
d’aquí tres, perquè són magnífiques zones i la recuperació econòmica poc a poc 
anirà apareixent, però el dia que això passi allà hi ha uns diners addicionals, per tant 
no es tracta de dir, quin problema es trobarà el que vingui sinó de dir quan això 
realment s’acompleixi què farà amb aquells diners, i ja m’avanço més en d’altres 
temes i ja ho tanco aquí amb l’últim punt o l’última preocupació que vostè ha 
expressat, Promusa. És evident que Promusa pot tenir un problema de futur, jo crec 
que això és una qüestió que la sabem tots, l’habitatge públic és una aposta difícil de 
sostenir econòmicament, més només des de la posició dels ens locals, ens estan 
fallant també els ingressos per totes bandes per la situació general que estem vivint, 
doncs bé, miri, ho deixo sobre la taula, allà hi ha la garantia d’uns diners que a lo 
millor poden servir per apostar en aquestes polítiques i perquè serveixin de coixí en 
aquesta empresa si realment es posa de manifest que té problemes de viabilitat 
econòmica futura. 
 
 Finalment dir que no hi ha desequilibri en els pressupostos, no necessita cap 
loteria més, senzillament primer perquè això no són loteries, li he dit moltes vegades, 
això és una feina i un resultat al darrera, segur que si seguim amb aquesta insistència 
segur que sortiran noves coses addicionals, però si no surten l’equilibri està garantit, 
aquests ingressos extraordinaris què ens han permès?, ens han permès netejar la 
situació, o sigui quan he parlat de la neteja dels pendents tributaris, hem parlat que no 
hi ha bombes excepcionals, de que es compleix rigorosament el principi d’anualitat, 
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com ha estat possible això? doncs utilitzant aquests superàvits, és veritat, ara bé a 
dia d’avui ja està net, l’any que ve què té?, doncs té un pressupost equilibrat, no 
necessita cap loteria ni cap qüestió addicional, això sí, molta rigorositat perquè no se 
li descontroli. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo els hi demanaria molta brevetat perquè estem 
en un torn i en un punt de dació de compte i per tant no és una discussió. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Molt 
breument, jo per aclarir conceptes, jo no estic demanant que l’ajuntament faci un 
“derroche” de calers ni res d’això, jo el que dic és que les partides que ja són 
prudentment pressupostades que es faci la despesa d’aquestes partides, no estic 
demanant que vostè tiri la casa per la finestra i comenci a fer despesa així com així, 
demano que el que s’ha escrit en un pressupost es compleixi, i la liquidació és això. 
Llavors a mi em sorprèn que Polítiques Socials, Ocupació i algunes partides de Medi 
Ambient encara no s’hagin gastat. 
 
 Per altra banda, percepcions en podem tenir tots, i la percepció -ja li he dit 
abans- és que l’atur creix, que a Sant Cugat malgrat tenir unes bones dades -també 
ho he dit abans- hi ha 4 mil persones a l’atur, que Càritas va treure un informe que és 
el que és i jo crec que amb això sí que ens hem de posar mà a l’obra tots, i per això li 
dic això, no estic demanant un “derroche” de calers, no, que es compleixin les 
partides que s’han pactat en un pressupost. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Molt 
breument, Sr. Joly vostè i jo ens dediquem a aquestes coses i tots dos sabem que la 
situació és complicada i evidentment que és difícil aguantar, i tampoc no cal dir més 
coses del que es pot dir, ja sap que les coses són complicades, i ho sap millor que jo. 
Quan he dit enginyeria financera té un cert punt negatiu dins del coneixement de la 
societat aquest concepte, jo em referia per exemple, vostè sap que el 2009 els 
ingressos previstos, no recaptats, els ingressos que venien de Sorea ens van servir 
per tapar un possible dèficit d’ordinari que després no es va invertir en altres 
qüestions del capítol d’inversions, però vostè sap que no els hem cobrat perquè el 
pagament es feia en tres donacions, per tant una cosa és allò que estarà en el 
pressupost de 2009 que va servir per tancar el pressupost sense dèficit, i l’altra és el 
cobrament que encara no ha vingut. A mi em dóna la sensació que cada any, si 
estem seguint les mateixes circumstàncies pressupostàries, si no reduïm més les 
partides, necessitarem 10 milions d’euros extra per quadrar el pressupost amb les 
partides aquestes, tal com ha passat en aquest any i en l’anterior. Això és fàcil, això 
de la memòria ja sé que costa, però tard o d’hora s’acaben les eleccions i després 
passarà alguna cosa i l’any que ve ja ho trobarem, o sigui, o redueixen les partides o 
segurament haurem de trobar alguna altra operació que ens permeti generar capítol 
d’ordinari. Voldria tornar a referir-li que el que hem fet amb el tema de Mira-sol és 
agafar endeutament i convertir-lo en entrada d’ingrés ordinari per pagar el pressupost 
ordinari, sous i tot això que hem dit anteriorment de com es presentava el Pressupost, 
per què va a ordinari i no a inversió?, exactament igual que el que va passar amb 
Sorea. Jo crec que no cal que ens estenguem més perquè suposo que estem avorrint 
a les pobres persones que estan aquí entre nosaltres però voldria acabar amb una 
cosa i ara digui’m demagog. La setmana passada des de Cáritas es va fer alguna 
demanda, algun SOS, algun altaveu que deia alguna cosa així com que “necessitem 
més diners”, i jo els hi demanaria que no diguin molt alt que les contingències socials 
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no hi ha hagut més demandes perquè potser el que hauríem de fer és ajudar a altres 
contingències socials. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Només 
dos punts perquè crec que no són certs, no són correctes, no dic que ho digui amb 
mala intenció però que quedi clar que no és correcte. Aquestes quantitats que 
nosaltres hem cobrat, tant sigui la de Sorea com sigui aquesta de Mira-sol Centre no 
han anat a pagar l’ordinari de l’any en curs, això que quedi molt clar. Han anat per 
inversions i han anat per provisionar qüestions que et venen d’exercicis anteriors però 
no han anat per finançar diners del pressupost corrent en curs, per tant no es genera 
aquest desequilibri que vostè està posant de manera alarmant en pressupostos 
futurs. Coincideixo plenament amb vostè que cal ser molt amatents i que tot això és 
molt seriós i va molt just, terriblement just, i que cal seguir en aquesta línia i si vostè 
em diu: què faria de cara als pressupostos dels anys vinents?, sí que és cert que jo 
encara miraria de rascar encara més el que és la despesa corrent però les coses com 
siguin, i en aquest moment l’equilibri existeix. La segona de les qüestions i la més 
important de totes, això s’ha cobrat, els diners de Sorea s’han cobrat perquè a més a 
més vam fer l’operació de transmetre aquest deute a través d’una entitat financera 
amb la qual cosa vam voler garantir que entrava el líquid i no només quedava en una 
qüestió econòmica, ens ha preocupat molt i sempre que tot el que fem 
pressupostàriament no es quedi només en el tema pressupostari sinó que tingui 
efectes de liquiditat a la caixa perquè no passi que al final els números ho aguantin tot 
i resulti que tinguis un tresorer que et digui que no hi ha diners a la caixa, i això és 
important de saber perquè quan vostè diu “atenció, això no s’ha cobrat”, no Sr. 
Villaseñor, aquests diners s’han cobrat i estan ingressats ja a la caixa de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Villaseñor, em sap greu però no li puc donar 
una altra vegada la rèplica, jo crec que el debat ha quedat abastament exhaurit, i a 
més crec que s’han exposat tots els punts de vista, i per tant dir que crec que hem 
parlat del tema de manera suficient. Es tracta d’una dació de compte per tant queden 
com a justificats els punts 12, 13 i 14. 
 
 15.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ D’ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE 
7.03.11 SOBRE AJORNAMENT DE DATA DE PAGAMENT PER PART DE 
PROMUSA DEL PREU DE LES TRANSMISSIONS DE SOLARS MUNICIPALS. 
 
 Atès que el Ple municipal en sessió de data 19 de febrer de 2007 va aprovar 
l’alienació de 3 finques municipals de les UA 1, 2 i 3 de l’entorn Nord-Est del Reial 
Monestir de Sant Cugat del Vallès, acordant ajornar el pagament del preu sense 
meritament d’interessos fins a la data màxima de 31/12/2009, així com admetent com 
a forma de pagament la compensació de deutes. (Exp. Unitat d’actuació del Monestir 
1, 2 i 3). 
 
 Atès que el Ple municipal en sessió de data 16 d’abril de 2007 va aprovar 
l’alienació de la finca municipal del carrer Creu núm. 1, acordant ajornar el pagament 
del preu sense meritament d’interessos fins a la data màxima de 31/12/2009, així com 
admetent com a forma de pagament la compensació de deutes. (Exp. Núm. 
UA94/07/04-X/07/8833).  
 
 Atès que el Ple municipal en sessió de data 21 de juliol de 2008 va aprovar 
l’alienació de la finca municipal B4 de Can Solà, acordant ajornar el pagament del 
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preu sense meritament d’interessos fins a la data màxima de 31/12/2009, així com 
admetent com a forma de pagament la compensació de deutes. (Exp. Núm. 
UA92/08/02-X/08/17395). 
 
 Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
en sessió de data 17 de maig de 2010, va aprovar una operació jurídica 
complementària del “Text Refós del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial 
d’Ordenació del Sector de Can Solà, a Sant Cugat del Vallès” d’acord amb l’art. 168 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme, i per la qual, la finca B4 passa a resultar la finca B6. 
 
 Atès que les anteriors operacions jurídiques complementàries hauran d’ésser 
elevades a escriptura pública en dates pròximes així com la seva inscripció en el 
Registre de la Propietat als efectes legals oportuns i, tenint en compte les dates 
transcorregudes d’ajornament del pagament, esdevé necessari ampliar el 
corresponent termini. 
 
 Atès que la Junta de Govern de 7 de març d’enguany va aprovar aquesta 
proposta d’ajornament i en la mateixa s’esmentava que aquest acord havia de ser 
ratificat a la primera sessió plenària que s’efectués, i atesa la fiscalització favorable de 
l’interventor, així com l’informe emès pel gerent i la cap d’administració de 
PROMUSA, es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- APROVAR I RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern del 7 de març de 
2011 referent a l’atorgament d’un nou termini per al pagament del preu de les 
transmissions de solars municipals dels expedients anteriors ajornant el seu 
pagament com a màxim fins el 10 de juny de 2011, sense meritament d’interessos 
així com admetent la reglamentària compensació de deutes com a forma de 
pagament fins aquesta data màxima. 
 
 2n.- NOTIFICAR el present acord al legal representant de la Societat Promusa, 
així com a l’Àmbit Municipal de Promoció Econòmica i Hisenda als efectes 
procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Aquest 
punt correspon a aquest ajornament que fem a l’empresa municipal Promusa per la 
venda d’una sèrie de sòl municipal, tal com es va comentar en la Comissió 
Informativa, i que ara a efectes registrals tenia això un venciment que ha estat ja 
assolit i no s’ha produït ni compensació econòmica ni el pagament per part de 
l’empresa Promusa a l’ajuntament i senzillament aquí el que fem és aprovar el que ja 
prèviament s’havia aprovat per Junta de Govern i és autoritzar un ajornament 
d’aquest pagament, d’aquest sòl que ara ja és propietat de Promusa, al 10 de juny de 
2011. En la Comissió Informativa es va comentar que faltaven alguns informes al 
respecte, hi havia l’informe on es demanava per part de Promusa aquest ajornament 
per tal de fer possible la inscripció d’aquestes parcel·les, d’aquest sòl, a nom de 
Promusa i mancava l’informe per part de l’Ajuntament, ara aquests informes estan 
degudament en l’expedient i per tant proposem aquesta aprovació. 
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TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:   24 (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC, Sr. Vázquez-Dodero i Sr. Massanés) 
Vots en contra: 0 
Abstencions:     1 (PP) 
 
Recursos Humans 
 
 16.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DE L’ACTUAL CONVENI 
COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL I DEL PACTE DE CONDICIONS DE 
TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 
DEL VALLÈS. 
 
 Ateses les discrepàncies interpretatives pel que fa a l’article 9.1.9) del Conveni 
col·lectiu i del Pacte de condicions vigents, relatiu a l’horari de treball dels gestors i 
gestores d’atenció ciutadana de l’OAC. 
 
 Atesa la necessitat de servei d’establir un sistema de guàrdies que permeti 
garantir, en tot cas, el servei d’atenció de l’OAC els dissabtes pel matí. 
 
 Atès l’acord de la Comissió de seguiment de la relació de llocs de treball de 19 
de març de 2007, que va estimar procedent revisar els llocs de treball adscrits a 
l’OAC a efectes de la seva homologació i conseqüent valoració. 
 
 Atès l’acord de condicions de treball del personal de l’OAC signat per la 
Gerència municipal i per la Direcció de Recursos Humans, en representació de 
l’Ajuntament, i pels representants dels sindicats presents en els òrgans de 
representació unitària dels empleats i empleades, el dia 16 de febrer de 2011. 
 
 Vist l’informe emès per la Direcció de Recursos Humans, es proposa al Ple 
d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
 1r.- APROVAR l’actualització de la redacció de l’article 9.1.9) del Conveni 
col·lectiu del personal laboral i del Pacte de condicions de treball del personal 
funcionari de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, d’acord amb el detall de la 
documentació annexa. 
 
 2n.- APROVAR els termes de l’acord de condicions de treball del personal 
gestor de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, d’acord amb el detall de la documentació 
annexa. 
 
 3r.- TRASLLADAR aquest acord a la Direcció de Recursos Humans de 
l’Ajuntament, als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Aquest 
punt és bàsicament una modificació que es produeix concretament en l’art. 9.1.9) del 
Conveni col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament i concretament aquest article 
detalla tot el tema de la regulació dels horaris de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, la 
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redacció d’aquest article en el conveni inicialment va generar tota una sèrie de 
discrepàncies interpretatives, sobretot al respecte de la cobertura o com s’havia de 
produir el servei de rotació i el que és fonamental per a nosaltres com a institució és 
que pogués existir l’atenció ciutadana amb horari també de dissabtes al matí, 
concretament l’horari de 9 a 13 hores els dissabtes. Finalment hi ha hagut converses 
amb tots els representants de l’ajuntament, també per part dels sindicats evidentment, 
els quatre sindicats han signat un acord on especifica unes modificacions d’aquest 
article i possibilita doncs aquest servei els dissabtes, també del servei que es presta 
per les tardes, i finalment amb l’aprovació que fem avui s’estableix aquesta 
modificació amb un sistema també de torns de guàrdia, amb unes condicions laborals 
pactades i establertes per tots els agents i el més important de tot finalment és que hi 
hagi una atenció ciutadana correcta i d’acord amb les necessitats dels ciutadans de 
Sant Cugat i també que aquesta feina es faci amb les garanties i amb la qualitat que 
mereix per part del personal laboral. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
mirant l’expedient veig que hi ha la signatura d’uns representants sindicals, però per 
altra banda ens han enviat una nota també de Comissions Obreres i UGT dient que 
no estaven informats, i això és una cosa que no acabem d’entendre gaire i per això el 
Partit Popular ens abstindrem. No pel fet que no estigui bé que hi hagi uns 
treballadors que arribin a una sèrie d’acords, però per una banda veiem que estan 
signats per varis representants sindicals, que sabem que ho són, i per altra banda 
rebem una carta de Comissions i d’UGT dient que no estan informats. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Rodríguez això que diu es de l’altre punt. 
D’aquest punt estan perfectament informats, s’ha consensuat de fet, i per tant és 
l’altre punt, el punt 17. Si s’ho repensa en relació a l’abstenció, sinó és ben lliure del 
vot que desitgi. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Doncs 
llavors votaré a favor. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 17.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DE LA RELACIÓ DE  
LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 
 Atès que les Corporacions locals han de disposar d’una Relació de Llocs de 
Treball (RLT), d’acord amb l’article 283.2) 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. 
 
 Atès que, d’acord amb l’article 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, la RLT constitueix 
l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a una entitat local i 
inclou la totalitat dels existents a l’organització, bé es tracti de funcionaris com de 
personal eventual i laboral.  
 
 Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària de juliol de 2010, aprovà 
la RLT vigent. 
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 Atès que la RLT és un instrument viu, sotmès a l’evolució de l’activitat 
administrativa i a les necessitats organitzatives, funcionals i de servei, la qual cosa 
requereix la seva actualització regular. 
 
 Atès que les circumstàncies organitzatives actuals fan procedent actualitzar 
alguns aspectes puntuals de la RLT vigent. 
 
 Vist l’informe emès per la Direcció de Recursos Humans, es proposa al Ple 
d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
 1r.- APROVAR l’actualització de la RLT de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, d’acord amb el detall de la documentació annexa. 
 
 2n.- TRAMETRE còpia de les actualitzacions operades al Departament de 
Governació i Administracions Públiques en el termini de trenta dies des de 
l’aprovació, i publicar-les al BOP i al DOGC, d’acord amb allò establert per l’article 
283.4) 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 aquest acord a la Direcció de Recursos Humans de 
l’Ajuntament, als efectes escaients. 
  

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Aquest 
punt és el relatiu a la proposta d’acord d’actualització de la relació de llocs de treball 
de l’ajuntament de Sant Cugat, aquest marc de referència possibilita la determinació 
de tots els llocs de treball i l’ordenació en definitiva de l’estructuració organitzativa de 
la casa, això va tenir una aprovació concretament el mes de juliol de 2010, on 
quedava definida tota aquesta estructura però aquest és un document i és una relació 
que ha d’estar viva en el temps i no ha de permetre a l’organització que vagi quedant 
o que hi hagi possibilitats de que quedi antiquada i per tant avui el que fem és un acte 
que jo crec que ens haurem d’anar acostumant si volem tenir realment una capacitat 
d’actualització del que és la definició dels llocs de treball i la realitat dels serveis que 
anem prestant i que evidentment els ritmes dels temps actuals conforme si volem ser 
àgils, productius i realment respondre a les necessitats de tots els serveis que 
prestem, doncs és de calaix que no només els recursos econòmics s’han d’adequar a 
aquestes necessitats sinó també l’estructura humana, la capacitat humana de 
l’organització pública i en definitiva aquesta capacitat humana s’estructura en llocs de 
treball i això té un impacte directe amb el que parlàvem abans del tema de processos, 
resultats, productivitat, etc. 
 
 Aquí hi ha diferents modificacions, concretament una que dóna cobertura al 
tema de la necessitat de dotar més els expedients de contractació i per això es crea 
un lloc de treball com a tècnic jurídic de Contractació i Compres que actualment és 
inexistent i no dóna cobertura a aquesta relació de llocs de treball que els comentava 
que estava prèviament aprovada del 2010. Hi ha una altra qüestió que és amb la 
finalitat d’afavorir al màxim la promoció professional dels empleats i empleades de 
l’Ajuntament doncs hi ha la creació d’un lloc de treball, el Cap de la Unitat 
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Administrativa de Compres i el Cap d’Unitat Administrativa de Planejament i Gestió 
Urbanística. Un altre apartat és la dotació o donar més suport a la Secció de 
Disciplina Urbanística, amb un suport administratiu que principalment es 
responsabilitzi de l’atenció ciutadana en matèria d’aquesta disciplina. I finalment hi ha 
tota una relació d’errades materials que s’han detectat i que això ara no m’entretinc 
en el seu detall però són tot un seguit de modificacions tècniques al respecte 
d’aquesta relació de llocs de treball que en el seu moment es van crear. 
 
 Per part nostra m’avanço una miqueta, per agilitzar els temps, al que la Sra. 
Rodríguez feia referència en l’anterior punt, sí que és cert que he vist que aquest 
mateix matí hi ha hagut una carta per part de dos dels sindicats on sembla ser que 
posen de manifest que no han estat degudament informats. Jo a aquests efectes els 
hi dic el que la direcció de Recursos Humans constata i veig amb la documentació, i 
és que hi ha hagut una sèrie de reunions, concretament el dia 10, 11 i 17 de març, on 
s’ha informat als sindicats tots aquests punts i tot aquest abast del que avui porten a 
aprovació plenària, per tant a mi em sembla poder garantir que aquesta informació 
prèvia sí que ha existit, potser no en el marc de la Comissió Informativa però sí en 
escenaris ad hoc amb els temes de relacions laborals i amb els diferents sindicats. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: El 
nostre grup s’abstindrà en aquest punt com és habitual quan no hi ha consens entre 
l’equip de govern i els sindicats, tot demanant-los-hi que mirin de reconduir la situació 
i aconseguir un pacte també dels altres dos sindicats que són UGT i Comissions 
Obreres. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:     15 (CiU i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:     10 (PSC, ICV-EUiA, PP, ERC i Sr. Massanés) 
 
TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT 
 
 18.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ ALS ÀMBITS DE VALLDOREIX I ALTRES 
DEL MUNICIPI. (EXPEDIENT NÚM. 83003/10).
 
 1r.- CONSTATAR que en el tràmit de participació ciutadana al que s’ha sotmès 
l’avanç de planejament s’han presentat suggeriments davant la proposta de 
Modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits de Valldoreix i altres del 
municipi, subscrits pels següents interessats: 
 
Josep María Rosás Espejo i Purificación Espejo Gómez (RGE núm. 36.628 de data 
18 d’octubre de 2010). 
Josefa Tortosa Puig (RGE núm. 39.507 de data 8 de novembre de 2010) en 
representació de Jesús Pardo Vidal. 
Francisco Salas Hidalgo (RGE núm. 43.562 de data 9 de desembre de 2010). 
Mercedes Bagem Condom (RGE núm. 43.545 de data 9 de desembre de 2010). 
Araceli Sánchez Costa (RGE núm. 44.193 de data 14 de desembre de 2010). 
Mercedes Bagem Condom (RGE núm. 44.196 de data 14 de desembre de 2010). 
Domingo Sans Sans i Teresa Perelló Bosch (RGE núm. 44.199 de data 14 de 
desembre de 2010). 
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Teresa Facerias Sabaté (RGE núm. 44.202 de data 14 de desembre de 2010). 
Trinidad Sánchez Martín (RGE núm. 44.204 de data 14 de desembre de 2010). 
Carmen Montoliu Ibañez (RGE núm. 44.208 de data 14 de desembre de 2010). 
Vertix Procam, SL (RGE núm. 44.213 de data 14 de desembre de 2010). 
Teresa Totosaus Vives i altres (RGE núm. 44.248 de data 14 de desembre de 2010). 
Amelia Vinçon Barba (RGE núm. 44.250 de data 14 de desembre de 2010). 
Carlos i Victor Gassó Benito, David i Luis Gassó Pons i Rosa Maria Pons Castellví 
(RGE núm. 44.285 de data 14 de desembre de 2010). 
Ferran Montero Perich i Esther Amorós Alonso (RGE núm. 44.289 de data 14 de 
desembre de 2010). 
Jordi Cufí Borrell (RGE núm. 44.290 de data 14 de desembre de 2010). 
Entitat Municipal Descentralitzada (RGE núm. 44.302 de data 14 de desembre de 
2010). 
Miete, SA (Sr. Sebastià Altet Mesalles) (RGE núm. 44.320 de data 14 de desembre 
de 2010). 
Lidia Herrero Garcia i Gorka Oyaga Herrero (RGE núm. 44.355 de data 14 de 
desembre de 2010). 
Daniel Jiménez Schlegl representant del Sr. Pere Castillejo Garcia (RGE núm. 44.589 
de data 16 de desembre de 2010). 
Francesc Palau Sabater representant dels Srs. Maria Lluc Ventura i Josep Anglés 
Lluc (RGE núm. 44.596 de data 16 de desembre de 2010). 
Feliu Carol López (RGE núm. 44.633 de data 16 de desembre de 2010). 
Josel, SL representada pel Sr. Joaquim Llorens i Clos (RGE núm. 44.793 de data 17 
de desembre de 2010). 
Lluís Samaranch Viñas (RGE núm. 44.831 de data 17 de desembre de 2010). 
Maria Rosa Manent Martínez (RGE núm. 44.832 de data 17 de desembre de 2010). 
Pallaringa, SA representada per la Sra. Àngels Gil-Vernet i Huguet (RGE núm. 44.834 
de data 17 de desembre de 2010). 
Josel, SL (RGE núm. 44.838 de data 17 de desembre de 2010). 
 
 2n.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst a l’art. 47.3.II), de la Llei 
47/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de Règim Local, i arts. 96, 98 i 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, el projecte de Modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits de 
Valldoreix i altres del municipi, de promoció pública municipal, d’acord amb el projecte 
elaborat per part de José González Baschwitz i Ramon Vila Bot, arquitectes, que 
incorpora aquells documents complementaris relatius a: sostenibilitat ambiental, 
estudi d’avaluació de la mobilitat generada, memòria social i demès que conformen la 
documentació pròpia i necessària de l’instrument de planejament, que ha d’incloure la 
documentació sobre la identitat de les persones propietàries o titulars d’altres drets 
reals sobre finques afectades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment 
de modificació i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys. 
 
 3r.- ACORDAR la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats i de 
projectes i instruments de gestió urbanística i d’urbanització, entre els que es troben 
aquells expedients d’expropiació iniciats per ministeri de la llei, en els termes de l’art. 
114 del Decret legislatiu 1/2010, així com també la suspensió de l’atorgament de 
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, de reforma, de rehabilitació o 
enderrocament, de construccions, instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i 
d’altres autoritzacions municipals connexes, en els àmbits en que les noves 
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, tot això d’acord amb 
el que determina l’art. 73.2) i també 114.5.n) de l’esmentat Decret 1/2010, procedint a 
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publicar el corresponent edicte que incorporarà l’àmbit territorial de suspensió en els 
termes previstos en el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
 4t.- DELEGAR, a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, d’acord 
amb el que determina l’art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada 
per l’art. 1.7) de la Llei 4/1999, de 13 de gener, l’elaboració, redacció i aprovació en 
l’àmbit municipal de l’instrument de planejament derivat i la gestió urbanística del 
polígon d’actuació urbanística, conformat per l’àmbit territorial comprès entre la 
Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, la Plaça de l’Estació dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix i vials que 
hi confronten, anomenat “Àmbit 3. Estació de Valldoreix”, i publicar l’esmentada 
delegació en el Butlletí Oficial de la Província, de la forma legalment determinada. 
 
 5è.- DELEGAR a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, d’acord 
amb el que determina l’art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada 
per l’art. 1.7) de la Llei 4/1999, de 13 de gener, l’elaboració, redacció i aprovació en 
l’àmbit municipal de l’instrument de planejament derivat, si fora de menester i la gestió 
urbanística i execució d’obres, referides a l’àmbit territorial anomenat “Àmbit 2. Can 
Monmany” i al vial Camí de la Salut des del sector de sol urbà situat en els terrenys 
reclassificats de Can Monmany, inclosa la part del vial fins al seu eix que correspon 
urbanitzar amb la resta de propietats particulars que hi confronten, fins a la xarxa 
bàsica consolidada, i amb total indemnitat de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix. 
 
 6è.- DELEGAR a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, d’acord 
amb el que determina l’art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada 
per l’art. 1.7) de la Llei 4/1999, de 13 de gener, l’elaboració, redacció i aprovació en 
l’àmbit municipal de l’instrument de planejament derivat, si fora de menester, i la 
gestió urbanística dels polígons d’actuació urbanística delimitats en l’àmbit territorial 
anomenat “Àmbit 1. Torrents d’en Nonell i d’en  Clavell”, i publicar l’esmentada 
delegació en el Butlletí Oficial de la Província, de la forma legalment determinada. 
 
 7è.- APROVAR la participació ciutadana i informació pública en el present 
expedient, mitjançant l’aplicació de les següents actuacions: 
 
7.1.- ELEVAR i notificar el present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, als efectes d’interessar de forma fefaent la participació i conformitat en el 
document tècnic i administratiu i delegacions referits en els punts anteriors, podent 
formular-se al·legacions en el termini de 45 dies següents a la notificació del present 
acord. 
 
7.2.- NOTIFICAR de forma expressa i individualitzada a totes les persones que han 
participat en el tràmit d’avanç de planejament, referides en el punt primer anterior, 
amb l’objecte que puguin determinar el contrast de la documentació aprovada amb la 
dels seus suggeriments. 
 
7.3.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini de QUARANTA-CINC 
DIES, a partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí 
Oficial de la Província, en un dels diaris de major circulació, premsa local, tauler 
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d’edictes municipals i mitjans telemàtics, de la forma legalment prevista, d’acord amb 
el que determina l’art. 115.c) del Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
 
7.4.- TRASLLADAR el present acord a les Administracions públiques afectades i als 
altres interessats, d’acord amb les determinacions de l’art. 115.c) del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, i informe de referència lliurat per l’Oficina Territorial 
d’Avaluació Ambiental, que s’incorpora al present acord com a motivació específica. 
 
 8è.- SOL·LICITAR informe a tots els 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. 
 
 9è.- ELABORAR la corresponent proposta de memòria ambiental, un cop 
transcorregut el termini d’informació pública al que s’ha de sotmetre l’expedient que 
haurà de recollir el resultat de la mateixa i REMETRE la proposta a l’òrgan ambiental 
juntament amb la resta de documents, en els termes previstos a l’art. 115.d) del 
Decret 305/2006 i art. 25 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 
plans i programes, tot això amb caràcter previ a l’aprovació provisional de l’expedient 
de planejament. 
 
 10è.- DEIXAR SENSE EFECTE, d’acord amb el que determina l’art. 90 de la 
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu 
Comú, els següents expedients urbanístics: 
 
- Avanç de planejament per a la reubicació de sostre públic de Can Monmany 

(expedient núm. 83001/08). 
- Pla de Millora Urbana al sector dels terrenys confrontants al carrer Josep Trueta i 

Arnau de Vilanova. (expedient núm. 81003/07). 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: La meva trajectòria com a Regidor d’Urbanisme, la meva perspectiva no 
és massa llarga, no ha estat massa àmplia, però aquest punt, el punt del Ple d’avui, 
penso que és un dels punts més importants d’aquest mandat pel que representa. 
Representa en primer lloc un primer pas definitiu i irreversible per la preservació com 
a part de Parc Natural de Can Montmany i de Can Busquets. Només per això ja 
aquest tema penso que val la pena aquest punt. Després, per posar fi a un contenciós 
entre les dues Administracions: l’Entitat de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat 
respecte a les expropiacions forçoses de les zones verdes. Només suspendre el tema 
aquest de les expropiacions forçoses penso que també és un tema molt important. 
Després també és important que en aquest punt també impulsem una nova centralitat 
a l’Estació de Valldoreix en habitatge públic amb una zona comercial i també amb 
aparcament per a donar servei als usuaris de l’Estació. I després també per generar 
sostre d’habitatge protegit a Can Matas, a Can Cabassa i a Valldoreix. A modus de 
resum diré que guanyem més de 27.000 metres de zones verdes de nova creació, i 
d’habitatges nous en total, 598, dels quals 289 són o seran de protecció oficial. 
També sé que és una aprovació inicial, és un tema molt complex i òbviament falta per 
completar molts punts, entre ells els convenis amb les diferents propietats privades, 
entre d’altres temes. Però penso que és un primer pas, tenim temps fins a l’aprovació 
provisional i tenim temps per anar completant punt a punt tota aquesta complexa 
operació.  
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 . REGIDORA SRA. RODRIGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Bé, 
des del Partit Popular voldríem votar afirmativament encara que sigui la inicial però 
recordarem tots que a la Comissió havien d’estar els convenis amb les propietats. 
D’acord que és la inicial, si a la provisional estiguessin els convenis de Can 
Montmany i de Can Busquets nosaltres tiraríem el vot afirmatiu endavant. Per altra 
banda, considerem que en aquesta aprovació es tanca d’una manera definitiva el que 
és l’expansió de Sant Cugat i crec que en aquests moments, una vegada s’aprovi, i si 
a la provisional consta tot l’expedient complet des del nostre punt de vista canviaríem 
el vot i votaríem afirmativament.  
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Nosaltres seguint 
la línia argumental del Sr. Romero creiem que aquest punt és un punt molt important 
per aquesta ciutat i el primer que volem posar en valor és l’acord de les dues 
Administracions que hi ha hagut sobre un tema que tanca d’alguna manera els dos 
territoris, preserva pràcticament definitivament Can Busquets i Can Montmany i 
sobretot és jurídicament prudent, malgrat podríem anar amb unes propostes de 
màxims, sobretot amb el tema de Can Busquets, jo crec que amb el que estem vivint 
jurídicament en altres àmbits doncs segurament aquesta és una via prudent i 
assenyada. Tot i així, com és una aprovació inicial nosaltres el dibuix general sí que 
ens agrada moltíssim i hi estem d’acord, però com ara deia la Sra. Rodriguez -i com 
he avançat jo aquest matí a vostè mateix- en la seva aprovació inicial sí que voldríem 
tenir a la nostra disposició a mesura que vagi avançant tot el procés els convenis de 
tancament i de tracte amb tota la resta de propietaris per tal de poder avançar i donar 
el nostre sí definitiu. Per tant, ara diguem-ne que farem una abstenció positiva. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: En primer 
lloc nosaltres volem posar de manifest que és una molt bona operació i és un bon 
element de posada en pràctica d’entesa entre dues administracions perquè hi ha 
hagut acord entre l’Ajuntament de Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix i per això jo crec 
que ens hem de felicitar. Entenem també que tot el procés, des de la proposta 
d’avenç de planejament fins a l’aprovació inicial, hi ha hagut espais de diàleg entre 
ambdues administracions i que aquest acord és beneficiós tant per l’Ajuntament com 
per l’EMD en qüestions molt concretes. Entenem molt important per Valldoreix i per 
Sant Cugat també tot el tema de la llosa de les sentències expropiatòries de les 
zones verdes. Entenem que una nova centralitat al costat de l’Estació amb habitatge 
plurifamiliar i habitatge protegit a Valldoreix és molt important i és una molt bona 
proposta però, avui és el dia dels peròs, també volem saber el detall, ja s’ha dit aquí, 
volem saber el detall dels acords, dels convenis amb les dues propietats, tant amb 
Can Montmany com amb Can Busquets. També tenint en compte, i ho tornaré a dir, 
que la casuística tant de Can Montmany com de Can Busquets és diferent i les 
compensacions han de ser molt diferents. En termes generals estem d’acord amb tota 
l’operació. Avui a més portem una bona etapa d’entesa d’EMD amb l’Ajuntament, no 
només portem aquest avenç de planejament acordat entre les dues administracions 
sinó també s’ha arribat a un acord i s’ha signat la venda pel tema del soterrament de 
les línies d’alta tensió que són dos temes cabdals tant a Sant Cugat com a Valldoreix, 
però fins que no coneixem el detall de les dues propietats nosaltres no podrem donar-
li suport. En qualsevol cas, en la línia del Raül Grangé farem una abstenció positiva. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Parlar l’últim 
algunes vegades té la dificultat de no poder ser original i aquest serà el cas. No podré 
dir res que no s’hagi dit. El sentit del vot del nostre Grup és l’abstenció, bàsicament 
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per la mateixa raó que han assenyalat les persones que m’han precedit en l’ús de la 
paraula, que és que per poder valorar la complexitat d’aquesta operació és necessari 
tenir els números, la part econòmica complerta d’aquesta operació, que és molt 
complexa i que és beneficiosa -pensem en termes generals per la ciutat- i per tant 
quan tinguem aquests números, igual que varem fer en el seu moment en l’aprovació, 
en l’avanç de planejament que va haver-hi sobre aquest tema, aquesta qüestió era 
fonamental i essencial, doncs donarem suport en l’operació. De moment ens 
abstindrem. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Donem ara la paraula a la Presidenta de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada, Sra. Turu.  
 
INTERVENCIÓ DE LA PRESIDENTA SRA. MONTSERRAT TURU, EN 
REPRESENTACIÓ DE L’EMD DE VALLDOREIX, EN ELS TERMES DE L’ART. 
44.2.ll) DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. 
 
A veure, vull posar de relleu els aspectes positius de l’aprovació d’aquesta proposta 
que es presenta avui al Ple. Ja no repetiré molts dels aspectes que ja ha explicat el 
Sr. Romero pel que fa referència a l’EMD de Valldoreix. Manifestar que evidentment 
hem arribat a aquesta proposta després d’un treball, jo diria de com a mínim més de 2 
anys, que hem fet i hem tirat endavant les dues administracions. Destacar la bona 
sintonia i la col·laboració que hi ha hagut entre les dues administracions a l’hora de 
poder tancar aquest document. Aquesta és una proposta molt important per 
Valldoreix perquè d’alguna manera racionalitza i reordena les zones verdes que el Pla 
General Metropolità de l’any 1976 va dibuixar al territori de Valldoreix. Les resitua, les 
apropa a les zones dels torrents i a les zones de les rieres, ampliant i incorporant 
passos des dels carrers de les zones de les rieres i a més facilita, facilitarà a 
l’administració a fer propostes als propietaris de les zones verdes que fins ara només 
tenien l’opció de la sol·licitud d’expropiació. Propostes que seran beneficioses tant 
pels propietaris com per la pròpia administració perquè en definitiva això permetrà als 
propietaris de les zones verdes poder obtenir una part del sostre i cedir la resta de les 
zones verdes a l’Administració en una proporció d’un terç sostre, dos terços cessió a 
l’administració de les zones verdes. Pel que fa també a Valldoreix això ens permet 
tractar el que serà la futura Plaça de l’estació on hi podrem ubicar habitatge protegit i 
també ubicar habitatge protegit a la Rambla Mossèn Cinto Verdaguer derivat també 
d’aquest expedient, d’aquesta aprovació. En definitiva en relació als convenis, segur 
que els podrem revisar en el període entre l’aprovació inicial i l’aprovació provisional. 
Per tant, evidentment són convenis que haurà de signar l’EMD de Valldoreix, que ja 
sabeu que és copropietari dels terrenys del Montmany amb l’administració i la 
propietat, per tant, inicialment no hi veiem massa problema i en definitiva esperar que 
aquesta proposta sigui aprovada una vegada hagi fet tot el seu recorregut durant el 
procediment aprovat per la Generalitat de Catalunya i a partir d’aquest moment això 
ens permetrà a les administracions fer la nostra feina, reordenar el nostre territori i 
tancar un problema que fa molts anys que dura, perquè estem parlant de l’any 76, un 
problema doncs que ha estat aquests últims 35 anys. Per tant, penso que ens podem 
felicitar per haver trobat solució a un problema que ens ha afectat a les 
administracions, al territori, als propietaris i jo diria que al conjunt de la ciutadania. 
Esperem doncs que arribi a bon port i finalment tinguem una aprovació definitiva 
d’aquesta proposta que avui s’aprova inicialment. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sra. Turu. Per tancar el Tinent d’Alcalde 
de Territori, molt breument Sr. Romero. 
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 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: No demani tant, seré breu. Només donar les gràcies en primer lloc perquè 
darrera d’aquesta proposta s’han dedicat moltes hores de feina i volia donar les 
gràcies als tècnics, l’arquitecte Miquel Diez de Valldoreix; al Sr. Tarragó de 
l’Ajuntament de Sant Cugat, Cap de Servei; al Sr. Giordani i al Sr. Lluís Hosta, perquè 
darrera de tot això hi ha moltes hores de feina, moltes trucades, molts e-mails i vull 
donar les gràcies. I després a nivell polític donar les gràcies també al Sr. Joan Batlle, 
també a Valldoreix, al govern i a l’oposició. També ha fet un esforç important la 
companya Àngels Solé, per a que això arribi a bon terme i per suposat a la Presidenta 
de Valldoreix i a l’Alcaldessa de Sant Cugat que han fet possible que això avui 
comenci a donar un tomb definitiu. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:      14 (CiU) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:   11 (PSC, ICV-EUiA, PP, ERC, Sr. Vázquez-Dodero i Sr. Massanés) 
 
 19.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DE L’EDIFICI LA RESERVA DE 
VALLDOREIX. (EXPEDIENT NÚM. 83002/11).
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst a l’art. 47.3.II), de la Llei 
47/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de Règim Local, i art. 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el 
projecte de Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de l’edifici La 
Reserva de Valldoreix de promoció pública municipal, d’acord amb el projecte 
elaborat a l’efecte per part dels serveis tècnics de l’EMD de Valldoreix, situat a la 
Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 41 - 51, que incorpora aquells documents 
complementaris relatius a: sostenibilitat ambiental, estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada, estudi de sostenibilitat econòmica i demès que conformen la documentació 
pròpia i necessària de l’instrument de planejament. 
 
 2n.- INCLOURE en la documentació del Pla, d’acord amb el que determina 
l’art. 99 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme les següents determinacions: 
 
2.1.- Certificat de titularitat, domini i càrregues de la parcel·la objecte de la Modificació 
del Pla General Metropolità, lliurat pel Registre de la Propietat núm. 2 de Sant Cugat 
del Vallès. 
 
2.2.- La identitat de totes les persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre 
les finques afectades, ja siguin públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a 
l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit els 
terrenys, d’acord amb el que determina l’art. 99.1.a) del Decret 1/2010 de 3 d’agost. 
 
2.3.- La justificació de la substitució de la cessió del 20% d’aprofitament urbanístic per 
l’equivalent del seu valor econòmic, d’acord amb el que determina l’art. 43.2.3) del 
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
havent d’aportar informe de valoració acreditatiu que el canvi d’ús comportar 
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increment de valor al preexistent en el mercat i per tant hi concorre el supòsit de l’art. 
99.3) de la Llei d’Urbanisme.  
 
2.4.- L’aprovació per majoria qualificada d’aquesta Modificació del Pla General per 
part de l’òrgan col·legiat de l’EMD de Valldoreix. 
 
 3r.- APROVAR la participació ciutadana en el present expedient, mitjançant la 
implementació de les següents actuacions: 
 
3.1.- ELEVAR i notificar el present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, als efectes d’interessar de forma fefaent la participació i conformitat en el 
document tècnic i administratiu, podent formular-se al·legacions en el termini d’un 
mes següent al de la notificació del present acord. 
 
3.2.- 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 dels diaris de major circulació, premsa local, tauler d’edictes 
municipals i mitjans telemàtics, de la forma legalment prevista, tenint en compte que 
aquest projecte no està sotmès al tràmit d’avaluació ambiental, en els termes de la 
Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
 
 4t.- SOL·LICITAR informe a tots els 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. 
 
 5è.- REMETRE a l’Autoritat del Transport Metropolità l’estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada, d’acord amb el que determina l’art. 20.2) del Decret 344/2006, de 
19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
 6è.- NOTIFICAR el present acord a l’EMD de Valldoreix, als efectes 
d’interessar la complementació dels punts assenyalats en l’acord 2 anterior, i als 
interessats que en resultin en el seu cas, titulars propietaris i/o titulars d’altres drets 
reals, prèvia la seva concreció a través de certificat del Registre de la Propietat i 
Registre Mercantil, en el seu cas, aportats per l’EMD de Valldoreix. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
  . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Aquest punt és la proposta de l’Entitat de Valldoreix. Des de l’Ajuntament 
pensem que és un tema positiu perquè reforça l’estructura i centralitat de Valldoreix. 
Consisteix en passar un habitatge unifamiliar a oficines, fixant un sostre de 2600 
metres i estem d’acord tant l’Entitat com l’Ajuntament de que en aquest edifici, o dos 
edificis que hi haurà, hi hagi un mínim de tres activitats per fer, per donar servei 
precisament a la centralitat i als veïns de Valldoreix. 
 
INTERVENCIÓ DE LA PRESIDENTA SRA. MONTSERRAT TURU, EN 
REPRESENTACIÓ DE L’EMD DE VALLDOREIX, EN ELS TERMES DE L’ART. 
44.2.ll) DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. 
 
Bé, només afegir tal i com ha dit el Sr. Romero, que en definitiva hem trobat una bona 
solució per un edifici que és un edifici catalogat per l’edifici de La Reserva de 
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Valldoreix, que la propietat podia ampliar la construcció i hem trobat una fórmula per a 
que no afecti la imatge de l’edifici fent una edificació el més horitzontal possible, que 
d’alguna manera afectarà molt poc l’impacte respecte la imatge d’un edifici que està a 
l’eix principal de Valldoreix que és la Rambla Mossèn Cinto Verdaguer, Per tant, és 
també congratulant-nos de que anem arreglant Valldoreix una cosa darrera l’altre. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 20.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE DATA 7 DE MARÇ DE 2011, DE FORMULACIÓ 
D’AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR Z “CAN ORIOL” I APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR P “PARC 
D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE CAN SANT JOAN” PROMOGUTS PER 
L’AJUNTAMENT DE RUBÍ. (EXPEDIENTS NÚM. UP00/11/05 – UP00/11/06). 
 
 1r.- RATIFICAR, en els seus propis termes, contingut i abast, acord adoptat 
per la Junta de Govern Local en sessió del dia 7 de març de 2011, el tenor literal del 
qual és: 
 
“11.- PROPOSTA DE FORMULACIÓ D’AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ INICIAL 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR P “PARC 
D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE CAN SANT JOAN” I APROVACIÓ INICIAL DE 
LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR Z “CAN ORIOL” 
PROMOGUTS PER L’AJUNTAMENT DE RUBÍ. 
 
Atès que han tingut entrada en aquest Ajuntament RGE 2011/5707 i RGE 2011/571, 
de 16 de febrer, trasllats dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Rubí del dia 27 de gener de 2011 i documentació tècnica, relatives a 
l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla Parcial del sector P “Parc 
d’Activitats Econòmiques de Can Sant Joan” i aprovació inicial de la Modificació del 
Pla Parcial del sector Z “Can Oriol”, que porten causa en la construcció, instal·lació i 
funcionament d’un hospital al servei de la població dels municipis de Rubí, 
Castellbisbal i Sant Cugat del Vallès respectivament. 
 
Atesos els informes emesos per part dels tècnics municipals adscrits a l’Àmbit de 
Territori, Medi Ambient i Mobilitat, de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en relació 
a aquestes figures de planejament, i tenint en compte que la implantació d’aquest 
hospital és d’abast supramunicipal i afecta substancialment al municipi de Sant Cugat 
del Vallès, tant des del punt de vista de la mobilitat, com ambiental i urbanístic, i 
sense perjudici de la necessitat de solucionar la mobilitat de dita instal·lació des dels 
nuclis de població del municipi de Rubí i de Castellbisbal respectivament. 
 
Atès el que determinen els articles 43 i 103 de la Constitució espanyola, i art. 144, 
146.a) i 149 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació a la intervenció de l’Ens 
Autonòmic per a garantir la coherència d’actuació de les distintes Administracions 
Públiques i coordinar l’activitat de l’Administració Local. 
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Considerant el que determina l’art. 85.7) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), en 
relació a les competències municipals en matèria urbanística i d’ordenació del territori, 
és per la qual cosa que es formula la següent: 
 
PROPOSTA D’ACORDS 
 
1r.- APROVAR, en els seus propis termes, contingut i abast, informes emesos per 
part dels tècnics municipals adscrits a l’Àmbit de Territori, Medi Ambient i Mobilitat de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en relació al projecte de Modificació puntual 
del Pla Parcial del sector P “Parc d’Activitats Econòmiques de Can Sant Joan” i 
Modificació del Pla Parcial del sector Z “Can Oriol”, promoguts per l’Ajuntament de 
Rubí. 
 
2n.- FORMULAR al·legacions als projectes de Modificació puntual del Pla Parcial del 
sector P “Parc d’Activitats Econòmiques de Can Sant Joan” (s’identifiquen amb una 
“P” les referides a aquest Pla) i de Modificació puntual del Pla Parcial del sector Z 
“Can Oriol” (s’identifiquen amb una “Z” les referides a aquest Pla), promoguts per 
l’Ajuntament de Rubí, d’acord amb els informes emesos per part dels tècnics 
municipals adscrits a l’Àmbit de Territori, Medi Ambient i Mobilitat de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès que es contrauen a: 
 
2.1.- (P) Atès que d’acord amb l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla es 
desprèn la congestió de l’actual carretera Rubí-Terrassa, i que aquest fet comporta la 
necessitat d’executar la seva variant, insinuada al document i prevista al Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona, el present document ha de preveure les reserves 
urbanístiques per la variant de la carretera i la seva connexió mitjançant rotonda amb 
la via interpolar, adaptant-se per tant a les previsions del planejament territorial 
d’ordre superior (PTMB). En aquest cas el document hauria de resoldre els nous 
aspectes urbanístics, ambientals i de mobilitat que es generarien, i que serien entre 
altres els següents: 
 
- Desequilibri en el balanç de sistemes d’espais lliures. 
 
- Afecció al torrent dels Alous, tant per la rotonda prevista de connexió entre la 

variant i la carretera interpolar com pel propi traçat de la referida variant. 
 
- Necessitat de sotmetre el document a Avaluació ambiental de plans i programes. 
 
- Necessitat de replantejar el planejament urbanístic vigent al terme de Sant Cugat 

del Vallès en l’àmbit nord del Pla Parcial de Can Sant Joan, de forma que 
probablement estaríem davant d’una modificació que afectaria més d’un municipi, 
amb les repercussions, pel que fa a l’òrgan competent per la seva elaboració i 
tramitació, que això comportaria. 

 
- Establiment de majors càrregues urbanístiques vinculades amb la mobilitat i 

l’execució de les infraestructures necessàries. 
 
2.2.- (P/Z) Pel que fa a la pròpia infraestructura de l’hospital cal complementar la 
documentació del Pla, com a mínim, en el següent sentit:  
 
2.2.1.- (P) En relació a l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG): 
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- Xarxa viària: En tractar-se l’hospital d’una implantació singular, i a més amb 

caràcter de servei supramunicipal, s’ha de preveure la connexió a la xarxa viaria 
existent. Així cal preveure dins l’EAMG la proposta de la variant de la BP-1503, que 
es connectaria a l’Avinguda Generalitat (Vial Interpolar). 

 
- Aquesta variant, hauria de concentrar la majoria dels viatges provinents de 

Castellbisbal i Sant Cugat. 
 
- Xarxa de transport públic de Sant Cugat: A l’EAMG no es valora cap proposta de 

perllongament de línees de BUS de Sant Cugat, i sense dotar de transport urbà als 
usuaris de Sant Cugat, i seria viable i necessari el perllongament de les línies L7 i 
L9 fins a l’àmbit. 

 
- Xarxa de vianants: Tampoc s’estudia la connexió de la xarxa de vianants en el 

terme municipal de Sant Cugat, amb xarxa principal (incloent els passos de 
vianants necessaris). Cal resoldre aquesta connectivitat amb recorreguts 
accessibles. 

 
- Xarxa bicicleta: No s’estudia la connexió amb la xarxa principal, necessària fins a la 

rotonda del camí de Can Graells amb l’Avinguda de la Clota. 
 
- Finançament: Cal incorporar l’estudi del finançament que inclogui com a mínim els 

següents aspectes:  
 

• Dèficit d’explotació transport públic segons el que marca el Decret 344/2006 
sobre els estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 

 
• Urbanització, senyalització i pintura del carril bici de nova implantació al llarg del 

carrer Sòcrates i el Vial Interpolar. 
 
• Urbanització, senyalització i pintura de la xarxa de vianants fins al vial interpolar. 

 
2.2.2.- (P/Z) En relació a l’Informe Ambiental (IA) i a les afectacions del Pla en matèria 
ambiental. 
 
- Tot i que la proposta de modificació, anomenada Alternativa 1, permet allunyar la 

peça d’equipament sanitari del torrent dels Alous, tal i com identifica l’Informe 
ambiental, la proposta de planejament suposa un reforç de la vialitat, creant un nou 
vial que incrementa l’impacte sobre el torrent dels Alous en el punt d’unió amb la 
rotonda a l’Avinguda Generalitat, atès que es potencia el vial d’entrada a la rotonda 
des del municipi de Rubí cap a la C-1413 en aquest punt, ubicat precisament al 
marge del torrent. 

 
- Tot i que l’informe ambiental diu que “la funcionalitat connectora en la zona d’estudi 

es veu relegada a assumir la condició d’espai tampó i d’esmorteïment de les 
pressions antròpiques que limiten amb el connector ecològic oriental entre 
Collserola i Sant Llorenç del Munt”, es proposa que, tenint en compte precisament 
aquesta funció de tampó i que el SITxell valora aquest tram de torrent com a 
connectivitat en bon estat, no es potenciï la vialitat d’entrada i accés a la C-1413 ni 
l’Avinguda de la Generalitat en aquest àmbit a través de la rotonda en qüestió.  
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- En qualsevol cas, la modificació de PP què s’informa no integra el reconeixement 
de la vialitat prevista al PTMB (variant C-1413), però sí que preveu la connexió de 
la vialitat de l’àmbit del Pla amb aquesta nova via, i preveu la ubicació d’un nou 
equipament sanitari amb la mobilitat que aquest comportarà. Amb tot, aquests 
serveis tècnics consideren que la ubicació d’aquest nou equipament generarà, per 
la mobilitat associada i que no ha estat integrada i avaluada ambientalment al Pla, 
un impacte significatiu i irreversible sobre el torrent dels Alous. 

 
2.2.3- (P) En relació a la memòria del Pla: 
 
- D’acord amb el principi general d’eficàcia i eficiència que ha de regir l’acció de 

l’Administració cal incorporar al document la justificació de la seva necessitat i 
oportunitat tot aportant un estudi acurat i actualitzat, referit a l’àmbit d’influència del 
nou hospital proposat, de les infraestructures sanitàries existents, tant de gestió 
pública com privada, en ordre a valorar la seva suficiència i capacitat per donar 
resposta adequada a la demanda existent, tot això en ordre a garantir l’optimització 
dels recursos públics i el dret dels ciutadans a la protecció de la salut. 

 
3r.- SOL·LICITAR a l’Ajuntament de Rubí la suspensió de la tramitació d’ambdós 
expedients de planejament en base a la necessitat de donar compliment a les 
determinacions dels informes emesos a l’efecte per l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, en el projecte Modificació puntual del Pla Parcial del sector P “Parc d’Activitats 
Econòmiques de Can Sant Joan” i Modificació del Pla Parcial del sector Z “Can Oriol”, 
promoguts per l’Ajuntament de Rubí, amb oferiment de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès, en ordre a l’assistència tècnica amb els ajuntaments de Rubí i 
Castellbisbal, respectivament, en els termes del títol XIII de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, i per tal d’oferir el corresponent servei d’assistència 
mèdica i hospitalària del centre previst en l’àmbit municipal de Rubí, per tal que la 
població de Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal respectivament, puguin tenir els 
millors accessos viaris, i dotar l’esmentat servei mèdic de la corresponent proximitat i 
facilitat de mobilitat, extrems absolutament necessaris en els supòsits de necessària 
urgent prestació dels serveis mèdics. 
 
4t.- TRAMETRE certificació dels presents acords a l’Ajuntament de Rubí, així com a 
l’Ajuntament de Castellbisbal en la seva qualitat d’ajuntaments afectats pels 
esmentats projectes, en ordre a interessar la petició referida en el punt tercer anterior 
per tal que les poblacions de Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal respectivament 
puguin millorar sensiblement la mobilitat i accés al servei públic essencial 
d’assistència sanitària. 
 
5è.- ELEVAR certificació dels presents acords tot això als efectes i d’acord amb el 
que determinen els art. 85.2) en al Consell Comarcal del Vallès Occidental, en tant 
que ens regulador de les activitats de la comarca del Vallès, i considerant l’àmbit de la 
prestació del servei als tres municipis afectats, i a l’Institut Català de la Salut, com ens 
titular de la prestació del servei públic d’assistència sanitària, i a l’Institut Català del 
Sòl, en la seva qualitat de promotor del planejament del sector de sòl Parc d’Activitats 
Econòmiques de Can Sant Joan, que abasta part del territori dels municipis de Sant 
Cugat del Vallès i Rubí, relació al 77 del TRLUC, en relació als arts. 144, 146.a) i 149 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en ordre a la seva participació en 
l’oferiment de col·laboració tècnica de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per 
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optimitzar la proximitat i facilitar la mobilitat de la població d’aquest municipi, que amb 
els projectes aprovats inicialment es troben insuficientment garantits. 
 
6è.- RATIFICAR, en els termes i amb l’abast que pugui esdevenir necessari, els 
presents acords pel Ple de la Corporació a la propera sessió que es celebri.” 
 
 2n.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Rubí i a l’Ajuntament de 
Castellbisbal en la seva qualitat d’ajuntaments afectats pels esmentats projectes, així 
com al Consell Comarcal del Vallès Occidental, en tant que ens regulador de les 
activitats de la comarca del Vallès, i considerant l’àmbit de la prestació del servei als 
tres municipis afectats, i a l’Institut Català de la Salut, com ens titular de la prestació 
del servei públic d’assistència sanitària, i a l’Institut Català del Sòl, en la seva qualitat 
de promotor del planejament del sector de sòl Parc d’Activitats Econòmiques de Can 
Sant Joan, que abasta part del territori dels municipis de Sant Cugat del Vallès i Rubí. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Aquest punt tracta del futur hospital subcomarcal que donarà servei a 
Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal. Es tracta de formular al·legacions davant de 
l’Ajuntament de Rubí per al que òbviament l’Ajuntament de Sant Cugat s’ofereix a 
trobar solucions en el tema de la mobilitat, perquè amb aquest Pla Parcial, amb la 
seva proposta, el tema de la mobilitat dintre del nostre municipi no està solucionat o 
comporta problemes. Manca decidir un estudi d’avaluació de mobilitat generada, 
l’execució de la variant i rotonda de connexió a la Via Interpolar necessària per a la 
implantació de l’hospital comporta una ampliació de la nostra xarxa viària i afecta 
parcialment el Torrent dels Alous i s’ha de sotmetre a Pla d’Avaluació Ambiental. Es 
tracta simplement d’una proposta tècnica del tema de mobilitat, no posem en qüestió 
aquest punt, no és un debat si l’hospital sí o l’hospital no. Simplement és un tema que 
ha sorgit des dels mateixos tècnics de l’Ajuntament que han vist que el tema de la 
mobilitat no està solucionat. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Aquest és un 
punt que com sol passar a vegades amb punts de Territori un llegeix el títol i no sap 
exactament de què està tractant però és una cosa molt i molt important com molt bé 
ha dit el Sr. Romero. Estem parlant dels accessos a un hospital, ni més ni menys que 
els accessos a l’Hospital de referència que ha de donar servei a Rubí, Sant Cugat i 
Castellbisbal. I és tan important com que no està ben prefixat des de Sant Cugat com 
s’hi pot accedir, tan important com això. Hi ha temes que contemplen aquest acord 
que es podrien dir com a més secundaris malgrat són importants, quan parlem del 
Torrent dels Alous, quan parlem de que hi hauria d’arribar la xarxa de bicicleta però 
és que aquí hi ha quelcom jo no diria important, jo diria absolutament fonamental, que 
és un accés en cotxe clar i directe des de Sant Cugat i allargar la xarxa de transport 
públic per a que pugui arribar fins l’hospital. I a més d’això l’estudi de finançament que 
cal incorporar en això perquè evidentment els primers temps aquest transport públic 
serà deficitari fins arribar allà. Això és un tema que volem posar en valor que els 
tècnics ho hagin precisament trobat i fixat en això, perquè l’angoixa que pot tenir 
qualsevol pare de família o mare de família en portar un nen o un familiar a urgències 
i no sap ben bé quina ruta ha d’agafar o no està ben clara, això no té preu, per tant, 
és un tema absolutament important i vital, no ja per la vida diària que ha de servir un 
hospital de les consultes normals de medicina general, etc., sinó sobretot pel tema de 
les urgències. Per tant, nosaltres li donem suport i sobretot amb el prec de que siguin 
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absolutament amatents en delimitar un transport, una via d’accés claríssima des de 
Sant Cugat al nou hospital de referència. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo 
intentaré ser breu i clar. Avia’m, que quedi clar que hi ha la ubicació de l’hospital 
comarcal, l’hospital comarcal de referència de Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat, en el 
seu principi -quan es va planificar a on és- a nosaltres ja no ens agradava. Això no vol 
dir que no calgui una infraestructura sanitària per cobrir aquesta població del Vallès 
Occidental. Tema ú. Tema dos: aquestes al·legacions, mobilitat generada, transport 
públic, a mi això em sona, perquè en d’altres tràmits urbanístics nosaltres els hem 
demanat això, que incorporessin això i no s’ha incorporat, a vegades, no sempre, 
però a vegades sí que ha passat. També entenem que el POM de Rubí, el primer 
dibuix que va fer de l’hospital, era molt pitjor que el dibuix que hi ha ara. I en aquell 
moment l’Ajuntament de Sant Cugat no va presentar al·legacions. Castigava molt més 
el Torrent dels Alous, estava més a prop, era molt pitjor que l’actual projecte i malgrat 
vostès ens diguin que és una qüestió tècnica que no estem parlant d’hospital sí, 
hospital no, jo tinc la sensació que es volen col·locar en un posicionament contrari de 
la ciutat de Sant Cugat a aquest hospital com a infraestructura necessària, insisteixo, 
podem qüestionar altres coses, però ens volen colar que no cal aquest hospital a la 
zona. Aquesta és la sensació que jo tinc. Res més. Ens abstindrem. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Primer de tot 
començo per les coses positives. Crec que és important que en un hospital, que per 
cert és diu Vicenç Ferrer, s’ha presentat en premsa amb la presència del nostre 
anterior Alcalde i l’Alcaldessa de Rubí i l’Alcaldessa de Castellbisbal, una demanda 
llarga de la nostra ciutat de comptar amb especialitats mèdiques de proximitat i tenir 
un hospital proper i no haver-nos de traslladar a Terrassa doncs crec que és molt 
important fixar-nos en els temes de mobilitat i que realment presti una actuació 
positiva per a la nostra ciutat i que sigui fàcil d’accedir. Per tant, des d’aquí felicitar a 
l’equip de govern i el nostre recolzament en aquest apartat als tècnics municipals que 
han fet una feina d’aproximar un servei bàsic de la ciutadania com és la salut en 
termes de mobilitat i accessibilitat. Dit això jo els voldria llegir un paràgraf, perquè el 
que estem fent és ratificar acords presos per la Junta de Govern, és a dir, el que 
estem fent és adoptar un acord que ja s’ha adoptat per Junta de Govern i els vull llegir 
un paràgraf que ja els hi dic que sona a poca poesia, és poc poètic, i que en política a 
la meva manera d’entendre vol dir plantejar-se o replantejar-se fer o no fer l’hospital i 
el que diu l’acord és el següent: 
 
“D’acord amb el principi general d’eficàcia i eficiència que ha de regir l’acció de 
l’administració cal incorporar al document la justificació de la seva necessitat i 
oportunitat, tot aportant un estudi acurat i actualitzat referit a l’àmbit d’influència del 
nou hospital proposat, de les infraestructures sanitàries existents, tant de gestió 
pública com privada, en ordre a valorar la seva suficiència i capacitat per donar 
resposta adequada a la demanda existent, tot això en ordre a garantir l’optimització 
dels recursos públics i el dret dels ciutadans a la protecció de la salut” 
 
 Això ja els deia jo que sona a poca poesia però en política això vol dir 
replantejar-se fer l’hospital. És a dir, o al menys nosaltres ho entenem d’aquesta 
manera, i com que no estem disposats a plantejar a aquestes alçades de la pel·lícula 
de nou l’existència o no existència d’aquest hospital, perquè això llargament ha estat 
reclamat per la ciutadania i l’hora de l’Hospital General ja ha passat, no podem estar 
en mans d’un hospital que està en mans de fons privats que avui és suec, demà és 
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xinès, i japonès no pot ser però algun dia passarà. Va passar en el seu moment, 
nosaltres varem ser els primers en demanar que l’Hospital General formés part de la 
xarxa pública sanitària. En aquest moment pensem que cal apostar per una 
infraestructura sanitària pública i coherent.  
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Jo penso que no estem dient aspectes contradictoris. Des de l’equip de 
govern el que estem dient és que tota proposta ha de portar una justificació, és a dir, 
d’on ve la proposta?, es tracta de si això aprovat depèn de Sanitat de la Generalitat; 
simplement és la justificació tècnica i això és el que demanem. No demanem res més, 
simplement la justificació tècnica de la ubicació i els antecedents d’on venen, d’on es 
van aprovar, no posem en qüestió altres temes en aquest punt. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     18 (CiU, PP, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       7 (PSC, ICV-EUiA i Sr. Massanés) 
 
 21.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DE LES NN.UU DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ DE 
L’ÚS RECREATIU. (EXPEDIENT NÚM. 83003/11). 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst en l'article 47.3.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 i 99.1), en relació a l’art. 85.1) del Decret 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, el projecte de Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla 
General Metropolità de Barcelona per a la regulació de l’ús recreatiu en l’àmbit de 
Sant Cugat del Vallès, d’iniciativa pública municipal i d’acord amb la documentació 
elaborada per part de l’arquitecte adscrit a l’Àmbit de Territori, considerant que la 
naturalesa jurídica de l’instrument de planejament comporta modificació puntual i 
desenvolupament de l’articulat de les normes urbanístiques del vigent Pla General 
Metropolità de Barcelona i per tant el seu àmbit d’actuació actua sobre un subjecte 
passiu no identificat sobre finques concretes, els titulars de les quals, dominicals i/o 
de drets reals, no poden ser objecte de les especificacions de tràmit previstos en l’art. 
99 de la Llei d’Urbanisme. 
 
 2n.- SUSPENDRE, per termini d’un any, i en els termes de l’article 73.2) de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), aprovada per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost , i articles 102 del seu Reglament, aprovat per Decret Autonòmic 305/2006, 
de 18 de juliol, la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats, instruments 
de gestió urbanística, llicències urbanístiques d’obres, d’edificació, d’obertura, 
d’activitats i medioambientals, respectivament, en tot el terme municipal de Sant 
Cugat del Vallès, en allò que contradigui les determinacions del planejament vigent i 
de la present proposta de modificació puntual, per tal de possibilitar la corresponent 
tramitació de l’instrument d’ordenació urbanística, sense perjudici de l’acord de la 
Junta de Govern Local de data 8 de març de 2010 que aprovà suspendre les 
esmentades actuacions municipals amb caràcter potestatiu. 
 
 3r.- APROVAR la participació ciutadana en el present expedient, mitjançant 
l’aplicació de les següents actuacions: 
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3.1.- ELEVAR i notificar el present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, als efectes d’interessar de forma fefaent la participació i conformitat en el 
document tècnic i administratiu, podent formular al·legacions en el termini d’un mes 
següent al de la notificació del present acord. 
 
3.2.- 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 dels diaris de major circulació, premsa local, tauler d’edictes 
municipal i mitjans telemàtics, d’acord amb el que determina l’art. 85.4) del Decret 
1/2010, de 3 d’agost, així com documentació planimètrica de l’àmbit territorial de 
suspensió, d’acord amb el que determina l’art. 73.2), en relació a l‘art. 8.5.a) del 
Decret 1/2010 de 3 d’agost. 
 
 4t.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament 
sempre que superats els terminis assenyalats en el punt 3.2) anterior no s’hagi 
presentat cap al·legació ni reclamació davant el projecte de Modificació puntual de les 
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona per a la regulació de 
l’ús recreatiu en l’àmbit de Sant Cugat del Vallès, i REMETRE l’expedient a la 
Direcció General d’Urbanisme de Barcelona segons allò que preveu l’article 80 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, juntament amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format 
de tractament de textos, en compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, per 
tal d’interessar la seva conformitat a l’esmentada Modificació de Pla General 
Metropolità, als efectes de llur aprovació definitiva així com ordenar la publicació de 
l’acord d’aprovació definitiva als efectes de la seva executivitat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Es tracta de concretar la situació urbanística dels diferents establiments 
recreatius, des de, no solament els possibles prostíbuls que puguin venir sinó 
establiments que per la seva funció pugui provocar molèsties als veïns si estan a prop 
dels habitatges. Hi ha un grau, en funció del tipus d’establiment, hi ha diferents 
normes o diferents distàncies a aprovar en funció de la dimensió dels possibles 
establiments com de la seva activitat nocturna. Per tant, és un tema que portem avui 
inicialment per establir les limitacions als possibles perjudicis que pugui ocasionar als 
veïns en les seves residències. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: El nostre 
Grup s’abstindrà en aquest punt. Com aprovació inicial no volem deixar passar 
l’oportunitat de modificar algun aspecte d’aquestes noves normes urbanes, sobretot 
el que fa referència a espais de lleure, diguem-li bars musicals, per entendre’ns, a la 
ciutat. Vostès saben que sempre que es fa una diagnosi de lleure a la nostra ciutat un 
dels dèficits que surt damunt la taula és aquest tipus d’espai, un espai que sembla 
que l’estiguem concentrant i que el vulguem concentrar només en polígons 
industrials, per entendre’ns, estigmatitzant jo crec d’aquesta manera a aquelles 
persones que vulguin sortir a prendre alguna cosa, no diré la cosa, per no fonamentar 
cap mena de consum, i a més també obligant en molts casos -allunyant-los del centre 
de la ciutat- a agafar vehicles privats. Per tant, amb la nostra abstenció el que volem 
és obrir l’espai de debat, de tornar-ne a parlar, i realment plantejar-nos de nou si són 
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necessaris aquests 50 metres o no, en una ciutat on vostès que els alcaldes 
d’aquesta ciutat tenen tendència -i està bé que ho facin- a passejar per la ciutat, 
passegin algun dia més enllà de les 10 de la nit i vagin amb un sonòmetre si volen i jo 
crec que vivim en una ciutat tranquil·la i silenciosa i que realment és replantejable 
aquest punt i a més, amb una demanda evident que surt a totes les diagnosis 
d’aquest tipus d’espai. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Molt 
breuement. En la mateixa línia del Toni Ramon nosaltres també ens abstindrem en 
aquesta inicial per intentar d’arreglar el proper redactat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     20 (CiU, PSC, PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:      5 (ICV-EUiA, ERC i Sr. Massanés) 
 
 22.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ ALS ÀMBITS DEL PARC RAMON BARNILS I 
ALTRES DEL MUNICIPI. (EXPEDIENT NÚM. 83002/08).
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst a l’art. 47.3.II), de la Llei 
47/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de Règim Local, i art. 96 en relació al 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, el projecte de Modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits del 
Parc Ramón Barnils i altres del municipi, de promoció pública municipal, d’acord amb 
el projecte elaborat per part dels tècnics municipals adscrits a l’Àmbit de Territori, 
Medi Ambient i Mobilitat, que incorpora aquells documents complementaris relatius a 
informe ambiental, estudi d’avaluació de la mobilitat generada, i resta que conformen 
la documentació pròpia i necessària de l’instrument de planejament. 
 
 2n.- APROVAR la participació ciutadana en el present expedient, mitjançant 
l’aplicació de les següents actuacions: 
 
2.1.- ELEVAR i notificar el present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, als efectes d’interessar de forma fefaent la participació i conformitat en el 
document tècnic i administratiu. 
 
2.2.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini de QUARANTA-CINC 
DIES, a partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí 
Oficial de la Província, en un dels diaris de major circulació, premsa local, tauler 
d’edictes municipals i mitjans telemàtics, de la forma legalment prevista, tenint en 
compte que aquest projecte pot estar sotmès al tràmit d’avaluació ambiental, en els 
termes de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, i 
en resulta un termini que des del règim jurídic-urbanístic no és contrari a dret. 
 
2.3.- SOL·LICITAR a l’òrgan ambiental de la Generalitat, la declaració que 
correspongui envers l’eventual subjecció del pla o programa al procés de decisió 
prèvia i, en conseqüència, al procés d’avaluació ambiental, d’acord amb el que 
determina l’art. 8 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes.  
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 3r.- SOL·LICITAR informe a tots els 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. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Els objectius d’aquest punt són varis: primer, reservar un espai per a la 
futura escola pública del centre de la ciutat adjacent al Parc Ramon Barnils, per 
implantació d’aquesta escola. En segon lloc, destinar a ús esportiu l’equipament situat 
al carrer Víctor Català, davant l’Estació de Volpelleres; tercer, destinar a ús tècnic i 
administratiu l’equipament situat a l’Avinguda Roquetes, a Can Magí, que actualment 
com sabeu està destinat a zona esportiva. Com a quart punt reforçar el connector 
ambiental del Torrent de Ferrussons i participar de zona verda la part nord del sector 
on està situada l’empresa HINES. El punt cinquè, millorar la mobilitat del parc terciari 
de Sant Cugat amb la implantació d’un “parc & ride” a l’entorn de l’estació de 
Baixador de Sant Joan. I sisè, també adequar el planejament urbanístic amb la nova 
estació d’Avinguda Baixador. A l’Avinguda Baixador actualment estan les torres d’alta 
tensió i segons el Pla Metropolità existeix un bulevard de punta a punta com a zona 
verda. Es tracta d’alliberar aquest bulevard de zona verda per posteriorment d’acord 
amb els veïns urbanitzar una part de les torres d’alta tensió, i acordar amb els veïns la 
futura urbanització d’aquesta avinguda.  
 

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). 
 

TORN D’EXPLICACIÓ DE VOT 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: De fet 
nosaltres volíem votar a favor i hem votat a favor, l’única cosa és fer un petit 
comentari. L’operació és bona per a la ciutat i així la valorem nosaltres, perquè hi ha 
una sèrie d’equipaments, de fet és avançar en el compliment del Pla d’Equipaments o 
així ho hem visualitzat nosaltres. L’únic punt que hi ha i que volem advertir sobre 
aquest tema és el tema de Can Magí, anem retallant la pastilla d’equipaments 
propera en aquest barri, d’ús esportiu, i l’anem retallant i anem posant-hi equipaments 
generals de la ciutat. Nosaltres sempre pensem que el barri de Can Magí és un barri 
que en fi, no s’hauria d’haver fet mai, perquè està situat en un lloc encaixonat entre la 
via del tren i la Ronda Nord, i per tant pensem que el barri necessita d’equipaments 
allà per esponjar i per dignificar la vida dels ciutadans que hi viuen. Des d’aquest punt 
de vista pensem que aquella pastilla que encara queda un tros, encara els queda un 
tros, anem retallant poc a poc i els anem traient l’ús esportiu i l’anem situant en altres 
llocs de la ciutat, pensem que en aquell lloc seria convenient pel barri disposar d’una 
zona d’equipaments que prou mancat n’està. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: També estem disposats a analitzar aquesta afecció, però he de dir que 
amb la proposta d’avui no és una proposta per 50 anys sinó que les concessions de 
la neteja viària i d’autobusos tenen un temps, no serà de llarga durada per preservar 
el futur d’aquesta zona, però el que sí serà d’immediat, actualment, aquest espai té 
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una sensació bastant pobre, bastant lamentable visualment. El que sí està garantit és 
fer les cotxeres d’autobusos i de la neteja viària i hi haurà un talús per impedir que es 
visualitzin, i una sèrie d’arbres, d’espai verd, per tenir una zona al menys 
paisatgísticament acceptable. Es tracta de millorar el tema. 
 
 23.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL 
URBANÍSTIC PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA EDAR A CAN CORTÉS. 
(EXPEDIENT NÚM. 82010/07).
 
 1r.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades davant el projecte de Pla 
Especial Urbanístic per a la implantació d’una EDAR a Can Cortés, per part de la Sra. 
M. Engracia Costa Collell en la seva qualitat d’Administradora solidària d’Immobiliària 
Deportiva Collserola, SL, que manifesta la seva disconformitat en la valoració de 
l’expropiació efectuada en el pla de la parcel·la de la seva propietat, necessària per a 
la implantació de la depuradora, i al·legacions formulades per part de la Sra. Elvira 
Fernández Lozano en representació de les Sres. Carmen Born Echandi i M. del 
Carmen Pont Born sol·licitant l’exclusió de les finques de la seva propietat que es 
troben al carrer Sanatori, núm. 42 i 44, atès que aquestes parcel·les, segons 
l’al·legant, tenen la possibilitat de connectar-se amb un cost tècnic i econòmic molt 
més baix a la xarxa de clavegueram de l’EDAR de Can Borrull, les quals han estat 
desestimades, d’acord amb les determinacions dels informes tècnics elaborats a 
l’efecte i que s’incorporen a la proposta com a motivació específica, d’acord amb el 
que determina l’art. 89.5) de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
 2n.- INCORPORAR com a determinacions necessàries d’obligat compliment, 
les derivades del document d’abast i d’informe de protecció civil emesos a l’efecte, de 
conformitat amb el que determina l’art. 85.5) del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el contingut dels quals s’incorpora al 
present acord en els termes de l’art. 89.5) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
 3r.- APROVAR PROVISIONALMENT d’acord amb el que determina l’art. 85.1) 
en relació a l’art. 67.1.d) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i art. 93.7) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
del seu Reglament, el projecte de Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’una 
EDAR a Can Cortés, elaborat per part dels Srs. Jordi Balagué i Termes i Pere Brualla 
Espurt, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 15 
de juny de 2009, i que incorpora aquelles observacions derivades dels informes 
recaptats per part dels organismes amb competència concurrent, d’acord amb el que 
determina l’art. 85.5) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, fent constar l’informe 
favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 28 de gener de 2011, Direcció 
General d’Arquitectura i Paisatge de 29 de desembre de 2010 i Programa de 
Planejament Territorial de 21 de desembre de 2010. 
 
 4t.- ELEVAR l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
segons allò que preveu l’art. 80 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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, per tal d’interessar la seva conformitat a l’esmentat 
Pla Especial, als efectes de llur aprovació definitiva així com ordenar la publicació de 
l’acord d’aprovació definitiva als efectes de la seva executivitat, una vegada 
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substanciada la tramitació administrativa específica que es deriva dels informes 
referits en el punt segon anterior. 
 
 5è.- NOTIFICAR el present acord al promotor, al President i Secretari de 
l’Associació Administrativa de Cooperació del sector A i President i Secretari de la 
Junta de Compensació del sector B de Can Cortés. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Es tracta de prosseguir el tràmit del planejament per la implantació d’una 
nova depuradora a Can Cortés. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 24.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL 
D’ORDENACIÓ I CONCRECIÓ D’ÚS DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA VIARÓ 
SECTOR OEST. (EXPEDIENT NÚM. 82005/10). 
 
 1r.- APROVAR nova documentació elaborada per part de l’arquitecte redactor 
del projecte de Pla Especial d’Ordenació i concreció d’ús de l’equipament de l’Escola 
Viaró sector Oest, Sr. Alberto Álvarez Ruiz, que incorpora aquelles determinacions 
dels l’informes emesos pels organismes amb competència concurrent, en especial les 
determinacions de l’informe emès per part del Ministeri de Foment que en resulta 
desfavorable, tenint en compte que aquesta nova documentació no comporta canvis 
substancials, no essent necessari sotmetre el Pla a un nou termini d’informació 
pública, d’acord amb el que determina l’art. 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, tot això sense perjudici 
d’informar al promotor que l’àmbit territorial del present Pla Especial podrà ser objecte 
d’afectació per vialitat i cessió obligatòria en l’extrem sud de la finca en el seu front a 
l’avinguda de l’Alcalde Barnils, si de la tramitació del Pla Especial de Vialitat del 
Centre d’Alt Rendiment, en tràmit en l’actualitat, del que es desprèn la necessitat de 
desplaçar la rotonda prevista cap al nord per respectar la zona de domini i servitud 
corresponent a la reserva ferroviària per a l’establiment de la línia d’alta velocitat del 
Corredor del Mediterrani. 
 
 2n.- TRAMETRE aquesta nova documentació al Ministeri de Foment, als 
efectes de sol·licitar l’informe favorable d’aquest organisme estatal, d’acord amb el 
que determina l’art. 85.5) del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
 3r.- APROVAR PROVISIONALMENT d’acord amb el que determina l’art. 85.1) 
en relació a l’art. 67.1.d) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i art. 93.7) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
del seu Reglament, el projecte de Pla Especial d’ordenació i concreció d’ús de 
l’equipament de l’Escola Viaró sector Oest, redactat per part del Sr. Alberto Álvarez 
arquitecte, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 
21 de juny de 2010, i que incorpora aquelles observacions derivades dels informes 
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emesos per part dels organismes amb competència concurrent, d’acord amb el que 
determina l’art. 85.5) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
 4t.- ELEVAR l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona als 
efectes de llur aprovació definitiva, segons allò que preveu l’art. 80 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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, per 
tal d’interessar la seva conformitat a l’esmentat Pla Especial, interessant llur 
aprovació definitiva així com ordenar la publicació de l’acord d’aprovació definitiva als 
efectes de la seva executivitat, tot això prèvia obtenció d’informe favorable del 
Ministeri de Foment, a que fa referència el punt segon d’aquest acord, considerant 
que el promotor ha elaborat aquella documentació relativa a carreteres que s’aprova 
en el punt primer anterior. 
 
 5è.- NOTIFICAR el present acord al promotor de l’esmentada figura de 
planejament derivat, als efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Es tracta de l’ampliació de serveis de l’Escola Viaró de Sant Cugat. 
Actualment el centre té 19.000 m2 i poden ampliar amb usos complementaris, però si 
amplien més de 26.500 estan obligats a portar un nou estudi de mobilitat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 25.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL 
PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL SECTOR DE CAN SOLÀ. (EXPEDIENT NÚM. 
81005/10).
 
 1r.- RESOLDRE al·legacions formulades per part del Sr. Carlos Cano en 
representació de Nublo Live, SL, davant l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada 
del projecte de Modificació del Pla Parcial d’Ordenació del sector de Can Solà, les 
quals han estat desestimades d’acord amb l’informe tècnic emès a l’efecte i que 
s’incorpora a la proposta de conformitat 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. 
 
 2n.- APROVAR PROVISIONALMENT d’acord amb el que determina l’article 
96, en relació al 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya el projecte de Modificació puntual del Pla 
Parcial d’Ordenació del sector de Can Solà, d’iniciativa pública municipal, que resol 
les al·legacions formulades per part del Sr. Carlos Cano en representació de Nublo 
Live, SL, davant l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada incorporat al projecte, 
les quals han estat desestimades d’acord amb l’informe tècnic emès a l’efecte i que 
s’incorpora a la proposta de conformitat 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. 
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 3r.- ELEVAR l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
juntament amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament 
de textos, en compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per tal d’interessar llur 
aprovació definitiva, segons allò que preveu l’art. 80 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost. 
 
 4t.- TRASLLADAR el present acord als apoderats especials de la Junta de 
Compensació del sector de Can Solà, així com a l’al·legant als efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: És la proposta d’aprovació de la Sala de Concerts prevista per un 
aforament màxim de 900 persones.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 26.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL 
PLA ESPECIAL DE CONCRECIÓ D’USOS DOCENTS CULTURALS A LA VIA 
INTERPOLAR – TORRENT D’EN GORNAL. (EXPEDIENT NÚM. 82007/10). 
 
 1r.- RESOLDRE AL·LEGACIÓ formulada per part de la Sra. Joana Rios Pablo, 
davant la Modificació del Pla Especial de concreció d’usos docents culturals a la Via 
Interpolar – Torrent d’en Gornal, en la qual posa de manifest que el document 
exposat al públic no fa cap mena de previsió econòmica per a la supressió de la línia 
elèctrica de transport de 200 Kw, amb un nou traçat i no preveu tampoc el seu 
soterrament, la qual es desestima tenint en compte que tal i com determina l’apartat 
7.5) de la memòria del document aprovat inicialment les construccions que es duguin 
a terme compliran el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel que s’aproven el 
Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques 
d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries.  
 
 2n.- APROVAR PROVISIONALMENT d’acord amb el que determina l’art. 85.1) 
en relació a l’art. 67.1.d) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i art. 93.7) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
del seu Reglament, el projecte de Modificació del Pla Especial de concreció d’usos 
docents culturals a la Via Interpolar – Torrent d’en Gornal, de promoció privada, 
d’acord amb el projecte elaborat per part de l’equip Batlle i Roig arquitectes, aprovat 
inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 15 de novembre de 
2010, per tal de possibilitar l’ampliació del centre escolar existent mitjançant la 
constitució d’una tercera línia educativa i la implantació d’infraestructura de serveis 
necessaris per a l’activitat docent cultural, i tenint en compte que l’informe favorable 
de l’Autoritat del Transport Metropolità envers l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada que ja ha estat sol·licitat serà necessari en el moment de la petició de la 
llicència d’obres corresponent a l’ampliació del centre escolar i quan superi la ratio de 
1.000 alumnes, d’acord amb el que determina l’art. 3.4.c) del Decret 344/2006, de 19 
de setembre, de regulació dels estudis de mobilitat generada. 
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 3r.- CONDICIONAR l’eficàcia del present acord a la formalització de les 
cessions obligatòries fora de l’àmbit per part del promotor i propietari de la finca, 
d’acord amb el següent: 
 
3.1.- Els sòls propietat del promotor de la Modificació del Pla Especial, fora de l’àmbit 
de planejament, que estan físicament ocupats pel Vial Interpolar, però dels quals no 
es va formalitzar la cessió en el moment d’execució d’aquesta infraestructura. 
 
3.2.- Els sòls propietat del promotor de la Modificació del Pla Especial, fora de l’àmbit 
de planejament, situats al sud del Vial Interpolar i que estan qualificats d’espais lliures 
(clau 6b), però dels quals mai se n’ha efectuat la cessió. 
 
 4t.- REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
als efectes de llur aprovació definitiva, segons allò que preveu l’art. 80 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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, per 
tal d’interessar la seva conformitat a l’esmentada Modificació de Pla Especial, als 
efectes de llur aprovació definitiva així com ordenar la publicació de l’acord 
d’aprovació definitiva als efectes de la seva executivitat. 
 
 5è.- SUSPENDRE el termini de 10 dies previst a l’article 89.5) del Decret 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme per a la 
remissió del dit planejament a l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva fins 
a la recepció de l’informe favorable que ha d’emetre la companyia RED ELECTRICA 
ESPAÑOLA, SA, que es troba en tràmits d’emissió, i de la introducció, si s’escau, de 
les modificacions que del mateix poguessin derivar-se.  
 
 6è.- NOTIFICAR el present acord al promotor de l’esmentada figura de 
planejament derivat, als efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Actualment l’Escola Thau té una superfície de 7.000 metres quadrats i 
podríem arribar amb la nova ampliació fins a quasi bé 17.000 m2. El Pla de Mobilitat 
ja està contemplat. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 26 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 27.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL 
D’ASSIGNACIÓ D’USOS DE LA FINCA MAS PINS. (EXPEDIENT NÚM. 82007/07).
 
 1r.- APROVAR PROVISIONALMENT d’acord amb el que determina l’art. 85.1) 
en relació a l’art. 67.1.d) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i art. 93.7) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
del seu Reglament, el projecte de Pla Especial d’assignació d’usos de la finca Mas 
Pins, promogut pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
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Catalunya, i elaborat per part de Joan Cruanyes i Ràfols arquitecte, aprovat 
inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 18 de maig de 2009, 
i que incorpora aquelles observacions derivades dels informes emesos per part dels 
organismes amb competència concurrent, d’acord amb el que determina l’art. 85.5) 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, així com les determinacions de l’acord 
municipal de 18 de maig de 2009 d’aprovació inicial del Pla, tenint en compte que 
aquest projecte no està sotmès a l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, d’acord 
amb l’informe emès per part de l’Autoritat del Transport Metropolità. 
 
 2n.- REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
als efectes de llur aprovació definitiva, segons allò que preveu l’art. 80 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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, per 
tal d’interessar la seva conformitat a l’esmentat Pla Especial, als efectes de llur 
aprovació definitiva així com ordenar la publicació de l’acord d’aprovació definitiva als 
efectes de la seva executivitat. 
 
 3r.- NOTIFICAR el present acord al promotor de l’esmentada figura de 
planejament derivat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Es tracta d’una finca que hi ha tocant a Molins de Rei que és per una 
ampliació per la millora, una ampliació de 107 metres per la millora del Centre 
d’Acolliment de Menors situat a la finca de Mas Pins.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies Sr. Romero. Recordin que és un 
finca titular de l’Ajuntament de Barcelona situada en terme municipal de Sant Cugat 
tocant a la banda de Molins de Rei. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 28.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA 
URBANA DEL SECTOR DE CAN BORRULL. (EXPEDIENT NÚM. 81002/09). 
 
 1r.- APROVAR, d’acord amb el que determina l’art. 70, en relació a l’art. 92 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 de Millora Urbana del sector de 
Can Borrull que incorpora les determinacions de l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona de 30 de setembre de 2010, en allò relatiu a instar el 
pronunciament favorable del Departament de Medi Ambient i Habitatge pel que fa a la 
conformitat de la proposta amb la planificació sectorial en matèria d’espais naturals, 
així com sol·licitar l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, informes que ja han 
estat emesos en sentit favorable a la proposta. 
 
 2n.- ELEVAR l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
juntament amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.03.11                    pàg. 60 
 
 

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 
l’aprovació i correlativa publicació de l’esmentat text refós, sempre que s’hagi 
acreditat per part municipal la complimentació íntegra del tràmit d’avaluació d’impacte 
ambiental, del projecte d’endegament de la riera en el tram que discorre pel sector de 
Can Borrull, que ha estat remés a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental en data 
21 de gener de 2011 i recepcionat en la mateixa data. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: La proposta és procedir al tràmit per a l’aprovació definitiva del Pla de 
Millora Urbana de Can Borrull i definició de les actuacions mínimes necessàries per a 
l’assoliment de la condició de solar de les diferents finques d’aquest sector. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 29.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE DENÚNCIA URBANÍSTICA EN 
RELACIÓ AMB LA FINCA DEL CARRER TURÓ DEL PINYER NÚMERO 10-16, 
CASA 1. (EXPEDIENT NÚM.: UJ54/05/43 – T140-2010/11627 – IJD: 269/11). 
 
 1r.- DESESTIMAR les al·legacions formulades per part del Sr. Josep 
Santacana Jubillar en data 4 de febrer de 2010 (registre d’entrada número 
2011/4277) enfront del tràmit de vista i audiència conferit mitjançant resolució 
ordenada per la Tinència d’Alcaldia de Territori número 2.593/10, de data 21 de 
desembre de 2010, en base a l’informe jurídic emès per la Secció de Disciplina 
Urbanística de l’Àmbit de Gestió de Territori en data 23 de febrer de 2011, amb IJD 
número 268/11, 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. Josep Santacana Jubillar en data 4 de 
febrer de 2011 (registre d’entrada número 2011/4277), escau informar el següent: 
 
1r.- Donar per reproduïts sengles informes jurídics emesos per aquesta Secció i 
obrants a l’expedient de referència amb número IJD 634/10 i 107/10 de dates 7 de 
juliol de 2010 i 25 de gener de 2010, respectivament, pel que fa a la justificació de 
l’obra i la manca de llicència.  
 
2n.- Constatar que a data d’avui i malgrat els tràmits i contactes efectuats amb el 
Servei d’Intervenció en l’Edificació, no consta que s’hagi concedit llicència a l’efecte. 
Tot el contrari es constata que amb posterioritat a la denegació de llicència efectuada 
l’any 2005 no consta cap nou pronunciament al respecte per part d’aquest Servei.  
 
3r.- Significar envers l’al·legació (mera referència) a la prescripció de la infracció, 
sense més motivació que com ha quedat reflectit a l’expedient es tracta d’una 
ampliació de 37,80 m2 que supera l’ocupació màxima permesa en un 51%. Com sigui 
que l’ocupació és un paràmetre bàsic, superat en més d’un 30%, ens trobem davant 
d’una infracció molt greu, de conformitat amb l’article 213.c) del Text Refós de la Llei 
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d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, essent la prescripció 
de dita infracció de 6 anys, article 227.1) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. Essent així, la incoació del present 
expedient s’efectua dins de termini.  
 
D’acord amb tot això, proposo: 
 
Desestimar les al·legacions formulades.  
 
La qual cosa s’informa sense perjudici de millor criteri.” 
 
 2n.- DECLARAR IL·LEGALITZABLE l’espai soterrat annex al pati de llums del 
soterrani existent de superfície aproximada 37 m2 executat a la finca situada al carrer 
Turó del Pinyer número 10-16, casa 1 (referència cadastral 3405502DF2930F) per 
part del Sr. JOSEP SANTACANA JUBILLAR, en la seva qualitat de promotor-
propietari de les obres, per incompliment de les determinacions contingudes al 
Capítol 2 punt 2 del Pla Parcial d’Ordenació Urbanística del Polígon Turó del Pinyer. 
Tot això de conformitat amb el que estableix l'article 199.2) del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.  
 
 3r.- ORDENAR la clausura de l’espai soterrat annex al pati de llums del 
soterrani existent de superfície aproximada 37 m2 executat a la finca situada al carrer 
Turó del Pinyer número 10-16, casa 1, executada sense la corresponent llicència 
municipal i en contra de l'ordenament jurídico-urbanístic vigent per constar esgotada 
l’ocupació permesa per part del Sr. JOSEP SANTACANA JUBILLAR, en la seva 
qualitat de promotor-propietari de les obres, CONFERINT el termini d’UN (1) MES a 
l'efecte, a comptar a partir del dia següent hàbil al de la recepció del present acord. 
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, a la vista de la 
competència retinguda pel Ple pel que fa a les infraccions urbanístiques molt greus, a 
la vista del contingut de la delegació interorgànica de competències en matèria de 
disciplina urbanística pel cas d’infraccions lleus i greus efectuada pel Ple Municipal 
extraordinari en sessió de 10 de juliol de 2007 a favor de la Junta de Govern Local. 
 
 4t.- ACORDAR, en el supòsit d’incompliment del punt tercer 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. 
 
 5è.- 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 
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 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Aquesta casa del Turó del Pinyer té un expedient de denúncia per la 
construcció d’un soterrani sense llicència prèvia i es tracta de tornar a la situació 
anterior. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 30.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE DENÚNCIA URBANÍSTICA A LA 
CTRA. DE VALLVIDRERA, 341. (EXPEDIENT: UJ53/10/29 – T138-2010/13215 – 
IJD: 320/11). 
 
 1r.- RESTAR ASSABENTATS dels informes tècnics emesos per la Secció de 
Disciplina Urbanística en dates 2 de febrer de 2011 i 16 de març de 2011 que 
concreten el caràcter legalitzable i il·legalitzable de les obres executades a la 
parcel·la situada a la carretera de Vallvidrera número 341 (Referència Cadastral: 
3373105DF2837C), de conformitat amb els punts següents.  
 
 2n.- DECLARAR IL·LEGALITZABLES, en part, el volum construït adossat a 
l’edificació existent en aquella part que envaeix la franja de separació a veí de dos 
metres, consistents en 3 m2 de superfície en planta baixa i 10 m2 de superfície en 
planta primera, executat per part de la Sra. PAZ DOLORES VÁZQUEZ FRAGA en la 
seva qualitat de promotora-propietària de les obres a la parcel·la de la carretera de 
Vallvidrera número 341 (Referència Cadastral: 3373105DF2837C), que es troba 
situada en sòl qualificat com a zona amb ordenació volumètrica específica (clau 16) 
segons la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’Àmbit de Can Borrull 
trobant-se pendent d’assolir la referida parcel·la la condició de solar per a la seva 
edificabilitat amb l’aprovació del Pla de Millora Urbana en tramitació, per incompliment 
dels articles 222 tercer a) de les Normes Urbanístiques del vigent Pla General 
Metropolità, posat en relació amb l’article 5.1.3) de la Modificació puntual del Pla 
General Metropolità a l’Àmbit de Can Borrull. 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 no s’han formulat al·legacions 
enfront del tràmit de vista i audiència conferit mitjançant resolució de la Tinència 
d’Alcaldia de Territori número 2.593/10, de data 21 de desembre de 2010. 
 
 3r.- ORDENAR l’enderroc de les obres de construcció de volum adossat a 
l’edificació existent en aquella part que envaeix la franja de separació a veí de dos 
metres, consistents en 3 m2 de superfície en planta baixa i 10 m2 de superfície en 
planta primera, executades a la carretera de Vallvidrera número 341 sense la 
corresponent llicència municipal i en contra de l'ordenament jurídico-urbanístic vigent 
per part de la Sra. PAZ DOLORES VÁZQUEZ FRAGA, en la seva qualitat de 
promotora-propietària de les obres, CONFERINT el termini d’UN (1) MES a l'efecte, a 
comptar a partir del dia següent hàbil al de la recepció del present acord. 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, tenint en compte en el marc de la 
delegació interorgànica de competències aprovada pel Ple municipal en sessió de 10 
de juliol de 2007, la retenció pel Ple municipal de la competència per a incoació com a 
tramitació i resolució d’expedients de restauració de la realitat física alterada i la 
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reposició de l’ordre jurídic infringit quan les actuacions es derivin o portin causa de la 
Comissió d’infraccions urbanístiques de caràcter molt greu. 
 
 4t.- ACORDAR, en el supòsit d’incompliment del punt 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. 
 
 5è.- CONCEDIR a la Sra. PAZ DOLORES VÁZQUEZ FRAGA el termini de 
DOS (2) MESOS, a comptar a partir del dia següent hàbil al de la data en què guanyi 
executivitat el Pla de Millora Urbana de Can Borrull i sempre que es donin les 
condicions de l’article 38 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 
305/2006, de 18 de juliol, per a sol·licitar l’oportuna llicència de legalització d’aquella 
part del volum construït adossat a l’edificació existent que no envaeix la franja de 
separació a veí de dos metres, consistents en 4,5 m2 de superfície en planta baixa i 
15 m2 de superfície en planta primera, així com del mur de contenció executat en 
l’interior de la parcel·la de 8,5 metres de llargada i 1,60 metres d’alçada aproximada, 
executats a la parcel·la de la carretera de Vallvidrera número 341, sense perjudici 
de que l’eventual legalització s’haurà d’acreditar en l’expedient de sol·licitud de 
llicència que haurà de complimentar-se d’acord amb l’article 11 i concordants de les 
Ordenances Metropolitanes d’Edificació, tot de conformitat amb el que preveu l’article 
205 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, la qual haurà d’adequar-se al contingut vigent de les Normes i Ordenances 
Metropolitanes d’Edificació del vigent Pla General Metropolità, amb notificació formal 
que haveu d’abstenir-vos de fer-ne ús fins concretar la seva possible legalització i 
advertiment que amb la manca de llicència podeu incórrer en responsabilitat 
administrativa.  
 
 6è.- ADVERTIR als interessats que l’incompliment d’aquest termini a què es fa 
referència en el punt anterior sense haver sol·licitat l’oportuna llicència de legalització, 
comportarà la imposició de multes coercitives com a mecanisme d’execució forçosa 
o, si sol·licitada, aquesta és finalment denegada, eventualment es podran impedir 
definitivament els usos a què donessin lloc les obres. Tot això de conformitat amb 
l’article 267.4) del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 
18 de juliol, en relació amb l’article 225.1) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i l’article 277 del Reglament de la 
Llei d’Urbanisme.  
 
 7è.- CONSTATAR, així mateix, la finalització en l’execució d’actes d’ús del sòl 
sense la corresponent llicència municipal, segons relació que s'adjunta: 
 
INSTRUCCIÓ: D’ofici 
 
PERSONA OBLIGADA:  
-PROMOTOR – PROPIETARI:Sra. PAZ DOLORES VÁZQUEZ FRAGA 
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EMPLAÇAMENT: carretera Vallvidrera número 341 (Referència Cadastral: 
3373105DF2837C) 
 
TIPUS D'OBRA: Ampliació en planta baixa en una superfície aproximada de 20m2 
adossada a la part posterior de l’edificació existent, executada sense disposar de la 
preceptiva llicència d’obres ni títol jurídic habilitant, i il·legalitzables en aquella part 
que es troba envaint la franja de separació a veí consistent en una superfície de 8 m2 
i legalitzable en aquella part que no es troba envaint la franja de separació a veí de 12 
m2 de superfície.  
 
OBJECTE: 
  
a) Restauració de la realitat física alterada.  
b) Legalització de les obres, a partir del moment en què guanyi executivitat el Pla de 

Millora Urbana de Can Borrull i sempre que es donin les condicions de l’article 38 
del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

 
ELEMENTS DE FET:  Actes contraris a l’ordenament jurídic vigent i incompliment de 
les normes de prèvia subjecció a llicència. 
 
FONAMENT JURÍDIC: Article 199.2.a) i 187.2.a) del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. Article 5.1.3) de la 
Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’Àmbit de Can Borrull.  
 
 8è.- CONFERIR VISTA de l'expedient per un termini de QUINZE (15) DIES 
HÀBILS, a comptar des del dia següent hàbil al de la rebuda d'aquesta notificació, 
per a examen i formulació d'al·legacions, si escau, de conformitat amb l'article 99.2) 
del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals, en relació amb el que estableix l'article 84 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, com a tràmit previ a declarar el caràcter 
il·legalitzable de les obres amb requeriment d’execució de mesures de restauració 
així com requerir per la corresponent llicència de legalització, de conformitat amb 
l’article 206.1) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, en relació amb l’art. 267.3.b) del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.  
 
 9è.- 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 punt és una denúncia a una casa al sector precisament de Can 
Borrull per la construcció d’un volum també sense llicència i per tant s’ha denunciat 
de forma reiterada, no han fet cas i per tant, al final acaba denunciat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
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 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 31.- PROPOSTA DE DACIÓ DE COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 28.02.11, RELATIU A APROVACIÓ D’INFORME TÈCNIC 
D’ACLARIMENT I INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER A LA DISTRIBUCIÓ 
DELS SECTORS ACTUALMENT CONCESSIONATS I DISTRIBUCIÓ DEL 
PERSONAL D’OFICI A SUBROGAR DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS 
SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS PARCS I JARDINS 
PÚBLICS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS (EXP. 107/10). 
 
 - RESTAR ASSABENTATS de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada en data 28 de febrer de 2011, i que copiat literal de l’acta diu: 
 
“31.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’INFORME TÈCNIC D’ACLARIMENT I 
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER A LA DISTRIBUCIÓ DELS SECTORS 
ACTUALMENT CONCESSIONATS I DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL D’OFICI A 
SUBROGAR DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS PARCS I JARDINS PÚBLICS DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS (Exp. 107/10) 
 
Antecedents: 
 
Primer.- Aprovació, pel Ple municipal en sessió de data 17/01/2011, d’expedient de 
contractació per a l’adjudicació per procediment obert del contracte del servei de 
conservació i manteniment dels Parcs i Jardins públics de Sant Cugat del Vallès (Exp. 
107/2010) 
 
Segon.- Publicació de sendes anuncis de licitació, al DOUE en data 27/01/2011 al 
BOE en data 15/02/2011, al DOGC en data 16/02/2011 i en el perfil del contractant en 
data 02/02/2011. 
 
Tercer.- Emissió d’informe per part del responsable del contracte, l’enginyer tècnic 
agrícola, Sr. Jordi Torrijos i Garcia en data 21/02/2011 en el qual s’emet aclariment i 
és dona informació complementària envers la distribució dels sector actualment 
concessionats (antics) en relació als nous sectors del procediment de contractació 
convocat així com envers a la distribució de treballadors d’oficis a subrogar per 
sectors 
 
Per tot l’exposat, es proposa els següents: 
 
ACORDS: 
 
1r.- RESTAR ASSABENTATS, ATORGAR CONFORMITAT i APROVAR en els seus 
termes, contingut i abast, l’informe d’aclariment emès pel responsable del contracte, 
Cap del Servei de Paisatge i Verd Urbà de data 21/02/2011 concernent a la 
distribució dels sectors actualment concessionats (antics) en relació als nous sectors 
del procediment de contractació convocat així com, envers a la distribució de 
treballadors d’oficis a subrogar per sectors. 
 
2n.- PUBLICAR l’aclariment esmentat en els diaris oficials que correspongui i en el 
perfil del contractant de l’Ajuntament en els termes que disposen els plecs de 
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clàusules administratives particulars i els art. 126 i 143 de la LCSP en relació amb 
l’art. 75 paràgraf 2on, del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en el 
sentit de que, el termini de presentació de les proposicions computi a partir de 
l’endemà de la publicació del present acord.  
 
3r.- DONAR compte al Ple municipal per a la seva ratificació en la propera sessió de 
data 21/03/2011 als efectes procedents”. 
 
 (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).  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 
ROMERO: Una vegada aprovat el plec de condicions pel manteniment de les zones 
verdes van comprovar amb els possibles nous licitadors que podia haver confusions 
quant a l’abastament de les diferents zones de manteniment i per tant, també 
afectava el nombre de personal dedicat a manteniment d’aquests espais. Per tant, el 
tècnic va prendre nota i portem aquesta dació de compte, evidentment aquest punt no 
va passar per la Comissió Informativa però vaig demanar excuses a la Junta de 
Portaveus i molt amablement no van posar molts problemes. 
 
SERVEIS A LA CIUTADANIA I HABITATGE 
 
 32.- DACIÓ DE COMPTE DE L’EXECUCIÓ DE L’1% DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DESTINAT A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT INTERNACIONAL 
L’ANY 2010. 
 
 Atès que el Ple Municipal de data 17 de novembre de 2008 va aprovar el “pla 
director municipal en solidaritat i cooperació internacional 2009-2011” que, entre 
d’altres aspectes ha de determinar els criteris de gestió de l’1% d’ingressos propis 
municipals destinats a la cooperació. 
 
 Atès que aquest pla director ha de complementar-se anualment amb un 
programa d’actuació que concreti les accions a desenvolupar dins de les orientacions 
i les directrius que s’estableixen al Pla Director aprovat. 
 
 Atès que des de l’Àmbit de Polítiques Socials s’han desenvolupat les accions 
necessàries per executar l’1% consignat per a l’any 2010. 
 
 En base a tot l’anterior, el Ple municipal adopta el següent: 
 

ACORD 
 
 - DONAR COMPTE de l’aportació destinada a cooperació i solidaritat l’any 
2010, de la distribució dels recursos i de l’execució dels mateixos segons el detall 
adjunt a aquest acord. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. PELLICER: 
Aquest punt és una dació de compte com a mostra de transparència i tal i com ens 
varem comprometre en el Pla Director de Cooperació aprovat pel Ple municipal, 
portem al Ple la dació de compte d’execució de l’1% del Pressupost municipal 
destinat a Cooperació, Solidaritat Internacional de l’any 2010, en els 4 aspectes que 
contempla que són: cooperació directa, indirecta, sensibilització i convenis i 
emergència. Han pogut consultar la informació a l’expedient i també varem informar 
abastament a la Comissió Informativa. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Pensava, i 
no se m’ofengui eh!, però pensava que al ser un informe de l’1% de Cooperació i 
Solidaritat potser seria una mica més extens i podríem parlar de com i de quina 
manera destinem aquest important pressupost. Nosaltres, el nostre Grup, en Raül i jo 
a la intervenció d’avui ens replantegem no com anàlisi d’aquest darrer any sinó que 
volíem agafar una mica de perspectiva dels darrers 8 anys on, modèstia a part, hem 
tingut alguna cosa a dir en matèria de cooperació. No es preocupin que no 
m’allargaré. Primer de tot, destacar aquest 1% consolidat, aquest 1% de solidaritat i 
cooperació consolidat, un 1% que va costar d’implantar, es va fer progressivament i 
que per sort, malgrat la crisi, continuem mantenint aquesta acció, aquesta 
responsabilitat envers els països del sud. Una responsabilitat que no és donar allò 
que ens sobra, en cap cas, sinó que és invertir un pressupost important i com dèiem 
cada any aquest 1%. A més no guanyàvem només en quantitat sinó amb qualitat. Per 
primera vegada i penso que és bo remarcar-ho ens allunyàvem de l’assistencialisme i 
introduíem aquests criteris d’incidència en les causes estructurals i sobretot 
marcàvem uns objectius molt clars. Ens agrada veure en aquests projectes de 2010, 
tant els directes com indirectes, els de les entitats com els nostres propis, veure que 
estem parlant de foment de la pau, d’educació i formació, de construcció d’habitatges, 
d’aprofitament de recursos naturals i energètics, de promoció de la salut, de suport de 
creació d’empreses i xarxes de producció, etc. Per tant, penso que d’aquesta manera 
es visualitza i molt aquesta fugida en absolut del que és l’assistencialisme. Educació 
en solidaritat: n’han fet i penso que és positiu, una aposta important perquè si no 
canviem en el nord difícilment podrem canviar les regles de joc que provoquen 
aquests desequilibris entre el Nord i el Sud. El Bibliomón, una fórmula sincerament 
molt atractiva que han trobat per sensibilitzar la població de Sant Cugat i com deia 
que ha de fomentar aquest canvi de mentalitat. Per primera vegada també gràcies a 
un acord pressupostari amb ERC, amb el Grup municipal que represento, la Banca 
Ètica té cabuda en la gestió dels recursos econòmics de l’1%, per tant, penso també 
que hem avançat i força en aquest aspecte, però sí que em queden algunes 
preguntes i una petició. Les preguntes serien: Mantenim o pensem mantenir el que en 
el Pla de Cooperació, fruit de les esmenes del meu Grup i d’altres Grups, el que és el 
suport tècnic, el que és l’acompanyament? Moltes vegades la cooperació o l’ajut no 
ha de ser només una transferència econòmica, sinó que pot ser un acompanyament, 
un assessorament, un intercanvi d’experiències, per entendre’ns. No sé si ens estem 
plantejant d’instaurar-ho definitivament aquest també model de cooperació. També 
voldríem saber si introduiran l’avaluació dels resultats d’aquests projectes, si pensem 
avaluar quins han estat els beneficis a la comunitat on hem anat a treballar i també 
els voldria demanar que incloguin d’una vegada per totes un projecte que va ser 
aprovat en aquest Ple, diria que per unanimitat, que era el projecte de l’escriptor 
refugiat, penso que el pressupost, que aquest total de pressupost de l’exercici 2010, 
podria justificar treballar i desenvolupar d’una vegada per totes aquest projecte. 
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 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Bé, jo crec que 
és una bona pràctica donar compte de l’execució de partides d’una forma més 
detallada, no? En aquest cas la partida de cooperació que només és un 1% però 
poques administracions la tenen i no em fa res dir-ho i em sento orgullós que la meva 
ciutat i aquest Consistori posi a disposició de la cooperació un 1%. Estaria bé que 
també es donés compte de la proporció pormenoritzada de forma habitual d’altres 
partides i que no es tinguessin que presentar mocions per això. En els darrers 8 anys 
personalment me n’he sortit amb alguns àmbits, amb altres àmbits em consta que a 
hores d’ara la sort és diferent. En tot cas, en el camp de la cooperació, ho torno a 
repetir, em sento molt orgullós com a regidor d’aquest Ajuntament de que la nostra 
ciutat adreci aquest 1%, no només és per voluntat política, que també ho és, si no 
recordo malament, hi ha hagut unanimitat en tots els plans que s’han fet de 
cooperació, tothom hem aportat el nostre granet de sorra, primer amb un govern 
d’uns colors i després amb un govern d’un color o de dos colors, vaja, perquè, 
després d’un tripartit, un bipartit, però en tot cas jo crec que el que més valor se li ha 
de donar és que la nostra ciutat si hi ha cooperació és també perquè hi ha una 
societat civil potent, que fa de la cooperació un dels seus objectius més importants. I 
de treball per la pau, i per a que en d’altres llocs del món es visqui millor del que es 
viu i que tothom tingui les oportunitats de les que podem fruir aquí on vivim nosaltres. 
Penso que és important, en tot cas, enfortir aquesta societat civil, donar-li instruments 
amb aquestes entitats per a que es puguin dedicar exactament a allò que volen i no 
hagin de perdre massa temps en fer tasques més administratives i de gestió i demés i 
crec que amb això estem posant interès però crec que podem anar encara més enllà i 
esperem -tot i que amb l’1% les partides econòmiques, el valor absolut ha baixat 
perquè ha baixat tot- que en el proper mandat, governi qui governi, puguem mantenir 
aquest 1% com a mínim destinat a la cooperació. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies Sr. Boix. Si no hi ha cap més 
intervenció jo també m’afegiria a les darreres paraules que manifestaven, que és que 
el nostre compromís com a ciutat és important, aquest 1% és important i que confiem 
que els governs que hi hagi en un futur en aquesta ciutat siguin capaços de conservar 
aquest compromís que ens ha costat d’arribar-hi i evidentment treballant de cara al 
suport també a les entitats perquè realment el teixit associatiu en relació a la 
cooperació a la nostra ciutat és molt fort, fa moltes coses i també necessita aquest 
ajut i aquest suport per facilitar-li la feina, per tant, els agraeixo les paraules i crec que 
és un compromís que confio que segueixi anant endavant en els anys vinents. 
 
CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT 
 
 33.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE 
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR CAFETERIA DE LA “ZONA 
ESPORTIVA MUNICIPAL JAUME TUBAU” I DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL 
SERVEI DE BAR CAFETERIA DEL “COMPLEX AQUÀTIC DEL PARC CENTRAL”. 
 
 Mitjançant escrit presentat en el Registre d’entrada de l’Ajuntament en data 26 
de maig de 2010 subsanat mitjançant escrit de data 30 de juliol següent, el Sr Carles 
Navarro Llunell, actuant en nom i representació de les societats mercantils FAV 
SPORT 2002, S.L. i DISTRIBUDISC S.L. ha sol.licitat s’autoritzi la cessió expressa a 
favor de DISTRIBUDISC S.L. del contracte de gestió i explotació del bar cafeteria de 
la “Zona Esportiva Municipal Jaume Tubau” i del contracte de gestió i explotació del 
bar cafeteria del “Complex aquàtic del Parc Central”. 
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 Examinats els corresponents expedients consten les dades següents: 
 
a) El contracte per a la gestió i explotació del bar cafeteria de la “Zona Esportiva 
Municipal Jaume Tubau” es va formalitzar entre l’Ajuntament i la societat FAV SPORT 
2002 S.L. en data 25 d’abril de 2002 per un termini inicial de 10 anys prorrogable per 
dues anualitats successives, sense que la seva durada total pugui excedir-ne de 12 
anys i per un cànon a favor de l’Ajuntament, consistent en el 2% del benefici net anual 
de l’explotació amb un mínim garantit de 3.600 €/any, d’acord amb l’oferta presentada 
per l’adjudicatari inclosa a l’expedient de contractació. 
 
b) El contracte per a la gestió i explotació del “Complex aquàtic del Parc Central” es 
va formalitzar entre l’Ajuntament i FAV SPORT 2002 S.L. en data 17 de juny de 2002 
per un termini de 20 anys i per un cànon a favor de l’Ajuntament per import de 
8.414’17 €/any o 3005’06 €/any en el supòsit de prestació del servei circumscrit a la 
temporada estival, d’acord amb l’oferta presentada per l’adjudicatari inclosa a 
l’expedient de contractació 
 
 Els drets i obligacions dimanats dels contractes anteriors poden ser cedits a un 
tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat la raó 
determinant per la qual s’hagi adjudicat el contracte d’acord amb l’article 114 del Text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP) d’aplicació 
a aquest contracte per remissió expressa de la disposició transitòria primera de la 
vigent Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre, (LCSP) i, 
en relació amb l’article 280 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS)  
 
 Consta a l’expedient carta de pagament expedida per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona en data 24 de febrer de 2011 acreditativa que 
FAV SPORT 2002 S.L. ha ingressat les quantitats de 37.600’13 € i 7.959,99 €, 
imports del deute acumulat per l’esmentada societat pel concepte de cànons per 
l’explotació dels bars indicats pendents d’abonar, d’acord amb la Resolució de 22 de 
febrer de 2011, del Tresorer Municipal, igualment incorporada a l’expedient. 
 
 En conseqüència, es compleixen els requisits per tal que l’adjudicatari dels 
contractes supraesmentats pugui cedir els seus drets i obligacions a tercers segons el 
que disposa el citat article 114 del TRLCAP, quedant el cessionari subrogat en tots 
els drets i obligacions que corresponien al cedent. 
 
 Atès que la competència per autoritzar la cessió interessada correspon al Ple 
Municipal en tractar-se de contractes de durada superior a 4 anys, de conformitat 
amb el que estableix l’art. 22.2n) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de Règim Local. 
 
 En base a tot l’anterior, es proposa al Ple Municipal l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
 1r.- RESTAR ASSABENTATS i AUTORITZAR amb caràcter previ, la cessió 
del contracte per a la gestió i explotació del bar cafeteria de la “Zona Esportiva 
Municipal Jaume Tubau”, de FAV ESPORT 2002 S.L. concessionari-cedent a 
DISTRIBUDISC S.L. cessionària, quedant aquesta subrogada en els drets i deures 
del concessionari-cedent amb ple sotmetiment al contracte formalitzat en data 25 
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d’abril de 2002, al plec de clàusules administratives particulars i al plec de 
prescripcions tècniques així com a l’oferta presentada pel cedent, tots els quals, en 
són part integrant del contracte. 
 
 2n.- RESTAR ASSABENTATS i AUTORITZAR amb caràcter previ, la cessió 
del contracte per a la gestió i explotació del bar cafeteria del “Complex aquàtic del 
Parc Central”, de FAV ESPORT 2002 S.L., concessionari-cedent a DISTRIBUDISC 
S.L. cessionària, quedant aquesta subrogada en els drets i deures del concessionari-
cedent amb ple sotmetiment al contracte formalitzat en data 17 de juny de 2002, al 
plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques així 
com a l’oferta presentada pel cedent, tots els quals en són part integrant del 
contracte. 
 
 3r.- REQUERIR a FAV SPORT 2002 S.L. i a DISTRIBUDISC S.L per tal que en 
el termini màxim d’un mes a comptar des de la notificació del present acord presentin 
al Registre General de l’Ajuntament la formalització de la cessió en escriptura pública 
en compliment d’allò que disposa l’article 114 del TRLCAP. 
 
 4t.- RETORNAR a FAV SPORT 2002 S.L. la garantia definitiva del contracte de 
gestió i explotació del bar cafeteria de la “Zona Esportiva Municipal Jaume Tubau”, 
constituïda a la Tresoreria Municipal, per import de 901’52 €. 
 
 5è.- REQUERIR a DISTRIBUDISC S.L. a fi que en el termini màxim de 15 dies 
a comptar des de la notificació dels presents acords constitueixi a la Tresoreria 
Municipal la garantia definitiva del contracte de gestió i explotació del bar cafeteria de 
la “Zona esportiva municipal Jaume Tubau”, per import de 901’52 €. 
 
 6è.- RETORNAR a FAV SPORT 2002 S.L. la garantia definitiva del contracte 
de gestió i explotació del bar cafeteria del “Complex aquàtic del Parc Central” 
constituïda a la Tresoreria Municipal, per import de 1.803’04 €. 
 
 7è.- REQUERIR a DISTRIBUDISC S.L. a fi que en el termini màxim de15 dies 
a comptar des de la notificació dels presents acords constitueixi a la Tresoreria 
Municipal la garantia definitiva del contracte de gestió i explotació del bar cafeteria del 
“Complex aquàtic del Parc Central “, per  import de 1.803’04 €. 
 
 8è.- REQUERIR a la cessionària DISTRIBUDISC SL a fi que en el termini 
màxim de 15 dies presenti llistat de preus detallat i actualitzat dels serveis de bar 
cafeteria d’ambdues instal.lacions per a la seva prèvia conformitat per part de 
l’Ajuntament. 
 
 9è.-  NOTIFICAR els presents acords als interessats als efectes oportuns. 
 
 10è.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la direcció d’Esports, a la 
Intervenció i a la Tresoreria Municipal als efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDOR D’ESPORTS, SR. AMADOR: Tal i com indica el títol és el canvi de 
titularitat de l’empresa que gestiona i explota el servei de bar i cafeteria a la Zona 
Esportiva Jaume Tubau i del servei de bar i cafeteria del Complex Aquàtic del Parc 
Central. 
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TORN DE VOTACIÓ 

 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 34.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 
COST ÚLTIMES INAUGURACIONS: Bé, no és ben bé això, però bé és igual. Molt 
curtetes, agrair als ciutadans que ens han enviat via facebook, curiosament les 
preguntes, alguna de les preguntes. Quant han costat les inauguracions del darrer 
mes, hores de personal, premsa, càterings, etc?. Suposo que ens ho podran passar 
en un temps prudencial que puguin recopilar aquestes dades. 
 
UBICACIÓ PIRULÍS: L’altra pregunta és: en algunes zones que s’han instal·lat QiM’s, 
els quioscs que porta el Sr. Puigneró, s’han canviat, entenc, de lloc els pirulís 
habituals d’enganxar, bé, la pregunta és: què se n’ha fet dels pirulís? 
 
GOTERES PAVELLONS: I, la tercera, tenen algun pla d’actuació, mesura, o algun 
pla per solucionar les goteres del PAV I, bé dels diferents pavellons que han tingut 
goteres aquests dies i en un passat immediat també? 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 
COST ÚLTIMES INAUGURACIONS: Sr. Villaseñor, el primer punt li mirarem. No han 
costat ni més ni menys que el que costen normalment les inauguracions, com s’ha fet 
totes les altres vegades, sempre que posem en funcionament un servei fem la 
corresponent inauguració, però no es preocupi que se li facilitaran les dades. En 
relació als QiM’s li contestarà el Sr. Puigneró. 
 
 . REGIDOR D’INNOVACIÓ I COMUNICACIÓ, SR. PUIGNERÓ (RESPOSTA): 
 
UBICACIÓ PIRULÍS: Dir-li que no s’ha retirat cap pirulí, amb l’excepció del de la 
Plaça Octavià, que és veritat que es va retirar perquè anava el quiosc en el mateix 
lloc, la resta continua en el seu lloc i el pirulí que hi havia a la Plaça Octavià s’ha 
retirat i està pendent de determinar en quina nova ubicació es col·locarà. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS, MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT I OBRES, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
GOTERES PAVELLONS: Sí, doncs en aquests moments les tenim totes detectades, 
evidentment, i precisament avui ja hi ha hagut una reunió a nivell tècnic per veure, 
una vegada tinguem quantificada tota la despesa, com tirem endavant. Per tant, de 
seguida que ho tinguem quantificat els informarem, però la solució serà la més ràpida 
que puguem. 
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 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
(RÈPLICA): 
 
UBICACIÓ PIRULÍS: Recomanar a l’amic Puigneró, que quan surti del Ple es doni 
una volteta per Quatre Cantons i veurà com en falta un altre. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 
 
UBICACIÓ PIRULÍS: Molt bé, gràcies, doncs ho mirarem. De tota manera entenc que 
atès que posarem també aquests espais per les entitats segurament aquest problema 
que vostè comenta quedarà salvat. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Gràcies de 
nou. Recordar-los que en la intervenció de cooperació i solidaritat he fet tres 
preguntes que no repeteixo, però entenc que queden acumulades en l’Acta i sí que 
en voldria fer ara una pregunta-prec, per entendre’ns, a la Sra. Salat. 
 
PACTE DE NIT I CONVENI SALA DE CONCERTS: Bàsicament tornem a ser a la 
primavera, justament avui. Segurament tornarem a tenir demandes d’entitats i 
col·lectius, que volen fer ocupacions de la via pública per a diferents activitats de 
finals de cursos, etc. i no tenim el famós Pacte de Nit que havia vingut demanant 
reiterades vegades i que li demano que si us plau abans de que acabi el mandat el 
convoqui perquè sinó marxaré amb una sensació de presa de pèl important. I 
afegeixo amb el tema del Pacte de Nit que ens agradaria si es que existeix en 
aquests moments, conèixer el conveni de la Sala de Concerts, perquè segons el que 
havia aparegut a la premsa en el seu moment estem molt a prop del que pot ser 
l’estrena, obertura, inauguració d’aquest esperat equipament, però l’oposició 
desconeixem quines són les relacions que hi haurà entre l’empresa que gestionarà 
l’espai i les contrapartides que rebrem com a ciutat. 
 
 . REGIDORA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, SRA. SALAT:  
 
PACTE DE NIT I CONVENI SALA DE CONCERTS: Res més lluny de voler prendre 
el pèl a ningú Sr. Toni Ramon. A la darrera informativa se’l va informar del procés que 
s’està fent de reordenació de tot el procés d’ocupació de la via pública, que estem 
seguríssims que es traslladarà en una millora de tots els processos i que per tant 
donarà resposta a les queixes que de forma reiterada ens ha vingut traslladant el seu 
Grup municipal i que per tant, nosaltres hem anat recollint, intentant donar resposta 
des del govern d’aquesta ciutat. Pel que fa a la Sala de Concerts, i el conveni que 
vostè em demana, el contingut, també li varem explicar ja fa temps que estem en el 
procés de dibuixar el que ha de ser el projecte de promoció de grups de música local. 
Aquest projecte s’ha de donar resposta des de diferents equipaments i des de 
diferents serveis de la nostra ciutat, s’ha de donar resposta des del Servei de 
Joventut, des de la nova sala del Casal de Mira-sol, des de Cugat.cat i des de la Sala 
de Concerts com no pot ser d’una altra manera. Ara estem en el procés de que els 
tècnics de joventut estan dibuixant quines necessitats tenen cadascun dels grups de 
música de la nostra ciutat, que tenim agrupats per nivells, els que comencen i 
necessiten gravar la primera maqueta, el que necessiten fer el primer concert, etc., i 
un cop tinguem classificats els grups i veiem quines necessitats tenen, dibuixarem 
quines respostes hem de donar des de cadascun dels equipaments i aquí és a on 
acabarà de prendre forma el conveni de la Sala de Concert que regularà els usos que 
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tindrà la ciutat en aquell equipament i que els mantindrem informats en tot moment, 
no passi cuidado de quin serà el contingut. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
 
RECLAMACIÓ DESNONAMENT NÍNXOL: Una administrada de Sant Cugat va 
guanyar en un moment donat un recurs, després ja ha anat a un contenciós, s’ha 
ratificat la mateixa sentència que s’havia dit aquí a l’ajuntament i l’únic que passa és 
que se li han d’abonar una sèrie de diners referent al Cementiri de Sant Cugat i 
l’execució de la sentència no li ha arribat a aquesta persona. Voldríem informar-nos 
en el sentit de quant temps per part de l’ajuntament el mateix requerirà a la 
concessionària perquè doni compliment de la sentència i li restitueixi els seus drets 
funeraris. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
RECLAMACIÓ DESNONAMENT NINXOL: No sé si estem en disposició de 
contestar-li tan acuradament aquesta qüestió que vostè formula, jo crec que com 
vostè pot pensar el més senzill seria que ens facilités a títol particular i no aquí en 
públic les dades per poder saber el cas concret i poder-li informar pertinentment, 
perquè no sabem en aquests moments de què ens parla, potser que tinguem en 
aquests moments diferents contenciosos en relació a aquest tema que vostè esmenta 
i per tant m’és bastant impossible atendre aquesta pregunta que formula. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
 
RECLAMACIÓ DESNONAMENT NÍNXOL: Potser no m’he explicat bé, aquesta 
sentència va sortir el mes de setembre i a hores d’ara -que estem cap a 
començaments d’abril- encara per part de l’ajuntament no s’ha fet cap tipus d’actuació 
perquè s’executi la sentència, era simplement deixar-ho sobre la taula perquè se 
sàpiga com està i ja els hi facilitaré els documents pertinents. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
RECLAMACIÓ DESNONAMENT NÍNXOL: Em diu la Sra. Paraira que li contestarà 
però li agrairem que després en tot cas ens sigui més concreta perquè podrem mirar 
concretament quin és el cas. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS, MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT I OBRES, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
RECLAMACIÓ DESNONAMENT NÍNXOL: Suposo que es refereix a un cas que crec 
que ja sap de qui parlo. Nosaltres en principi entenem que aquesta persona ha estat 
requerida i jo de tota manera m’informaré, jo vaig parlar amb ella no fa ni 10 dies i 
crec que el tema està ja en vies de resolució, de tota manera em tornaré a informar i 
es podrà solucionar. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. MASSANÉS: 
 
ASFALTAT CARRER PERE PLANES: Ara fa uns dies vam estar treballant amb en 
Josep Romero sobre possibles solucions per millorar les freqüències i els continus 
retards que tenen els autobusos de la Floresta, sembla que hem aconseguit ja alguna 
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cosa canviant una mica el recorregut, però la millor solució sempre va a morir en un 
mateix tema, que és un tema repetitiu, que és solucionar l’asfaltat del carrer Pere 
Planes. Sé que em repeteixo, però em seguiré repetint fins que això no estigui asfaltat 
perquè realment és un tema de seguretat, és un tema de puntualitat, i és un tema 
d’avaries constants dels autobusos. Llavors la pregunta és, el compromís que hi ha 
en aquest moment en quina data es posarà el famós asfaltat de 5 cm. al carrer Pere 
Planes. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS, MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT I OBRES, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
ASFALTAT CARRER PERE PLANES: En aquest moment la data concreta no li puc 
donar perquè s’està fent tota la tramitació i el procediment, el projecte està acabat i 
s’està mirant ara tot el procediment administratiu que s’ha de seguir però nosaltres ja 
vam dir que aquest tema es faria, el nostre compromís és aquest i senzillament ara 
no sé dir-li si un mes, un mes i mig, o un mes i tres setmanes, però que l’acord es va 
agafar i el compromís també i estem treballant per poder-lo complir. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
 
ABOCADOR CAN FATJÓ DELS AURONS: Avui hem aprovat una Declaració 
Institucional de rebuig a un futur abocador a Can Fatjó dels Aurons, suposo que tots 
els grups polítics d’aquest consistori s’han reunit amb la Plataforma que promovia 
aquest manifest, i aquesta Plataforma, entre d’altres motius, n’argumentava un que a 
nosaltres ens ha preocupat i és el motiu d’aquest prec, i és el fet de que 
suposadament aquesta empresa està fent una activitat que sembla ser que ha arribat 
fins a l’aqüífer de l’argilera. Si això és així estaria incomplint la seva llicència 
d’activitats, però més enllà d’això estaria afectant a un aqüífer que no només és de 
Cerdanyola sinó que també ho és de la nostra ciutat. Per tant, més enllà de que 
l’ajuntament de Cerdanyola i també a qui pertoqui de la Generalitat, facin ús de les 
seves competències, jo demanaria que ja que a més a més hem aprovat aquesta 
Declaració Institucional que hem d’informar-ne a l’ajuntament de Cerdanyola, doncs 
també ens interesséssim per si aquesta activitat està en aquests moments sent 
perjudicial per aquest aqüífer, i m’agradaria que en el proper Ple o abans del proper 
Ple ens poguessin informar de la resposta que els hi donin o l’ajuntament de 
Cerdanyola o qui en tingui competències. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
ASFALTAT CARRER PERE PLANES: De fet nosaltres només ho podem demanar a 
l’ajuntament de Cerdanyola i a la Generalitat li podem traslladar però la Generalitat 
haurà també d’acudir a l’ajuntament de Cerdanyola perquè són els qui han atorgat, 
entenc, la llicència de moviment de terres i runes, per tant en qualsevol cas mirarem 
d’assabentar-nos d’aquest fet, no li puc assegurar que tingui la resposta abans del 
proper Ple, també li dic perquè no és un tema o un coneixement que tinguem 
nosaltres però evidentment mirarem d’assabentar-nos-en. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 21,53 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
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