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Srs. Assistents: 
 
Presidència: 
M. CONESA I PAGÈS 
 
Tts. d'Alcalde: 
J. RECASENS I GUINOT 
J. JOLY I LENA 
M. SUBIRA I ROCA 
C. PARAIRA I BESER 
S. PELLICER I LÓPEZ 
X. ESCURA I DALMAU 
 
Regidors: 
X. MARTORELL I VILLALOBOS 
J. PUIGNERÓ I FERRER  
J. ROMERO I TEJERO 
E. SALAT I LLORENTE 
C. FORTUNY I CAMARENA 
X. AMADOR I PITARCH 
F. CAROL I ALFÉREZ 
S. GAUSA I GASCÓN 
F. VILLASEÑOR I ROMERO 
A. RODA I FÀBREGAS 
P. GORINA I SÀENZ DE CABEZÓN 
X. BOIX I ROCA 
J. MASSANÉS I PAPELL 
J. CALDERÓN I ORTEGA 
B. RODRÍGUEZ I CALLAO 
F. VÁZQUEZ-DODERO I RODRIGUEZ 
R. GRANGÉ I FLORES 
A. RAMON I ALGUERÓ 
 
Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXES 
 
Interventor: 
F. CARULLA I GRATACÒS   

 Al Saló de Sessions de la 
nova Casa de la Vila de Sant 
Cugat del Vallès, essent les dinou 
hores i un minut del dia disset de 
gener de dos mil onze, es reuneix 
en sessió ordinària el Ple mu-
nicipal sota la Presidència de 
l’Il·lma. Sra. Alcaldessa i amb 
l'assistència dels Regidors 
relacionats al marge, així com del 
Secretari General i de l’Interventor. 
 

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

 
 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANY ACTA PLE DE DATA 20 DE 
DESEMBRE DE 2010. 
 

- APROVAR per assentiment dels 24 membres electius presents l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 20 de desembre de 2010. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Voldria avançar abans d’entrar en els altres 
punts de l’ordre del dia que el punt 11 queda retirat tal i com es va quedar en la Junta 
de Portantveus. 
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DESPATX INSTITUCIONAL 
 
 2.- DACIÓ DE COMPTE DE CREDENCIAL I PRESA DE POSSESSIÓ DE 
NOU REGIDOR. 
 
 . LA PRESIDÈNCIA dóna compte de la credencial de Regidor expedida per la 
Junta Electoral Central en favor del Sr. Francesc Carol i Alférez, integrada en la 
candidatura presentada per Convergència i Unió en les Eleccions Locals de 27 de 
maig de 2007 per a substituir la vacant produïda per renúncia del Regidor Sr. Lluís 
Recoder i Miralles, tot pregant s'atansi l'interessat davant la Presidència per tal de 
prestar el jurament o promesa legalment exigit per a la presa de possessió de càrrecs 
o funcions públiques, tot donant lectura la Presidència a la formulació interrogativa 
continguda en el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, i responent l'interessat amb la 
fórmula "sí ho juro". 
 
 Tot seguit la Presidència dóna possessió del càrrec de Regidor d'aquest 
Ajuntament al Sr. Francesc Carol que passa a ocupar el corresponent escó, 
incorporant-se formalment al Ple Municipal. 
 

TORN D'INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. CAROL, DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: Sra. Alcaldessa, 
membres del Consistori, membres del Ple, és per a mi un honor el passar a ser 
regidor de l’Ajuntament de Sant Cugat, la ciutat on visc i he nascut, la mateixa ciutat 
on també va néixer el meu pare i la meva àvia, però també la ciutat on va arribar la 
meva mare fa 40 anys procedent d’Andalusia, una ciutat integradora amb els 
nouvinguts vinguin d’on vinguin i, al mateix temps, orgullosa de les seves tradicions. 
És també per a mi una gran responsabilitat, sobretot en una època com aquesta, on 
la greu crisi que ens afecta fa més precària encara la vida dels més desfavorits, i crea 
nous nuclis de pobresa, convertint aquest problema en un dels més importants als 
que s’enfronta la política actual. És també un honor per a mi substituir al que fins fa 
poc era el nostre alcalde, en Lluis Recoder, en la cadira de regidor, un alcalde que ha 
fet del govern de la nostra ciutat la seva prioritat absoluta, millorant-la i convertint-la 
en una ciutat capdavantera. La seva marxa a la Generalitat ens alegra per un cantó, 
però també ens entristeix després de tants anys de tenir-lo entre nosaltres, aquesta 
tristor però està compartida amb l’alegria de que sigui la Mercè Conesa qui hagi 
agafat el relleu d’aquesta tasca, una persona a la que com a ciutadà he tingut el gust 
de comprovar la seva professionalitat treballant en les diverses responsabilitats que 
des de fa temps ha dut a terme en aquest Consistori. 
 
 Ja per acabar, vull dir als companys de Convergència i Unió, a molts dels quals 
me n’orgulleixo de considerar amics, que em teniu a la vostra disposició i on sé que 
trobaré entre ells el suport necessari per a dur a terme aquesta nova tasca de regidor. 
Als companys de l’oposició, amb algun dels quals m’uneix una molt bona relació a 
més de compartir passions polítiques similars i d’on he rebut moltes mostres de 
suport des del moment en que vaig saber que em convertia en regidor, només dir-los-
hi que és també un honor tenir-vos en aquest Consistori amb mi, ja que tot i tenir 
ideologies diferents en molts casos, tots compartim un mateix desig, buscar el millor 
per a la ciutat de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Permeti’m Sr. Carol que li adreci també unes 
paraules en nom propi i també en nom dels membres del Consistori. En primer lloc 
felicitar-lo i donar-li la benvinguda, la benvinguda a aquest plenari que es reuneix un 
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cop al mes, que discuteix grans temes de la ciutat i que és un plenari que es mou i és 
un plenari que dialoga amb un gran clima de respecte entre els uns i els altres. Aquí 
fem i defensem una política de gran respecte per totes les posicions i per totes les 
opinions, i crec que això vostè de seguida ho veurà. També em plau donar-li la 
benvinguda perquè ja fa anys que el conec i conec el seu tarannà, una persona 
propera, una persona implicada amb la ciutat, amb aquesta ciutat que l’ha vist néixer, 
i a més vostè és una persona de gran formació, per tant estic convençuda que 
aportarà grans coses a aquesta ciutat i també a aquest equip de govern en el qual 
entra a formar part avui. 
 
 Sabem que la incorporació és tardana, però no per això ha de ser menys 
intensa, i de fet ja els hi anuncio la meva intenció de delegar-li al regidor Sr. Francesc 
Carol les competències d’habitatge de la nostra ciutat, creant per primera vegada la 
regidoria d’Habitatge. Tinc plena confiança en la seva capacitat i talent però també, 
com deia, en la seva manera de fer com a persona, vostè coneix la ciutat, estima la 
ciutat i la seva gent, i per això li agraeixo que vulgui sumar-se als qui intentem des de 
la humilitat servir als nostres conciutadans i conciutadanes. Sigui benvingut a aquest 
plenari. 
 
DESPATX D’OFICI 
 
 3.- DACIÓ DE COMPTE DE DIVERSOS DECRETS D’ALCALDIA 
REFERENTS A MODIFICACIÓ DE CARTIPÀS POLÍTIC. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS dels Decrets d’alcaldia núms. 2696/10, de 29 de 
desembre; 8, 9, 10 de 2011 de 10 de gener, i 15 de 2011, de 12 de gener, 
concernents a modificació parcial del cartipàs polític municipal. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Passem a donar compte de diversos 
nomenaments i cessaments en relació al cartipàs polític, d’una banda disposar i 
deixar constància del cessament de la Sra. Carmela Fortuny com a tinent d’alcalde de 
Serveis a la Ciutadania, deixant constància la seva continuïtat com a regidora 
municipal. Donar també compte del Decret de nomenament de la Sra. Susanna 
Pellicer i López com a tinent d’alcalde responsable de l’àrea de Serveis a la 
Ciutadania i Habitatge. Donar també compte del cessament del Sr. Xavier Martorell i 
Villalobos com a regidor delegat de Relacions Institucionals i Seguretat Ciutadana i 
deixar constància de la seva continuïtat com a regidor municipal. I donar també 
compte de l’atribució a la tinència d’alcaldia de Serveis a la Ciutadania i Habitatge de 
la Presidència delegada de l’actual Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania 
que haurà de passar a denominar-se Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania 
i Habitatge. Donem compte d’aquests punts no sense abans agrair de tot cor la tasca 
que han desenvolupat durant aquests anys els regidors Sra. Fortuny i Sr. Martorell en 
les tasques que els hi han estat encarregades, han fet un gran servei a la ciutat, els hi 
vull agrair en nom propi i també en nom col·lectiu i per tant els hi desitjo molts encerts 
en les noves tasques que desenvoluparan. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Des del nostre 
grup només sumar-nos a la felicitació de part nostra dels regidors que tenen ja altres 
responsabilitats, alguns diria que més que altres, però segur que la responsabilitat 
d’estar propers als ciutadans des de l’Ajuntament també és una altíssima 
responsabilitat que a nosaltres ens consta que vostès l’han desenvolupada amb 
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plena responsabilitat i diàleg cap a la resta de regidors, per tant per una banda la 
nostra enhorabona i els millors desitjos de sort i encert. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: En primer 
lloc donar la benvinguda al Sr. Carol, sort i encerts en la seva nova tasca i funció 
pública i de servei públic cap a la ciutadania. Bona sort i bon viatge al Sr. Martorell i a 
la Sra. Fortuny malgrat que continuïn aquí sort en les noves tasques. I fer una petita 
valoració sobre el nou cartipàs polític que no és més que refermar allò que ja dèiem al 
principi del mandat, ens trobem davant d’un cartipàs sobredimensionat tot i que li 
volem donar l’enhorabona per haver fet un esforç de racionalització del cartipàs, som 
conscients que s’ha fusionat en aquest cas Medi Ambient amb Territori -després ho 
dirà en algun dels punts-, entenem que és una bona cosa, entenem que és una 
reivindicació històrica d’aquest grup que només li faltaria incorporar residus a aquesta 
macroàrea de Territori i entenem que si el model de l’Ajuntament és un model 
gerencial potser que el model gerencial deixi pas a que no hi ha hagi tantes 
dedicacions en el si del govern municipal. En qualsevol cas valorar positivament 
aquest esforç de racionalització però que evidentment no seria el cartipàs que 
nosaltres faríem, però ho valorem positivament. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En primer 
lloc assenyalar com ha fet vostè el fet de que el respecte és un tret distintiu del nostre 
Consistori, jo crec que això dit també per la persona que ha d’exercir tasques a 
l’oposició també és important que es digui; que més enllà de les diferències hi ha un 
bon clima d’entesa i que voldríem que continués sent així en els propers anys, i 
pensem que és la manera bona de fer política aquest estil, des d’aquest punt de vista 
penso que tant la Sra. Carmela Fortuny com el Sr. Martorell han dignificat la política 
local i esperem que ara també la dignifiquin a nivell català i els encoratgem a que 
tinguin molt d’èxit polític en la seva gestió i esperem que algun dia però nosaltres 
siguem els qui els hi agafem el relleu a vostès. 
 
 D’altra banda donar la benvinguda al Sr. Carol, dir-li que la seva és una tasca 
important que tindrà en el Consistori perquè és una de les polítiques principals 
d’aquest Consistori i dir-li que esperem de vostè que accentuï precisament els trets 
de política social en la política d’habitatge. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Aquest punt no es sotmet a votació atès que és 
una dació de compte i passaríem per tant al punt 4t. 
 
 4.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ DE DIVERSOS DECRETS 
D’ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT PERSONAL EVENTUAL EN LA SEVA 
DOBLE TIPOLOGIA REGLAMENTÀRIA. 
 
 1r.- RESTAR ASSABENTATS dels Decrets d’alcaldia núm. 2698/10, de 29 de 
desembre sobre nomenament de Secretaria d’Alcaldia, núm. 1/11, de 3 de gener, 
sobre cessament d’Adjunt al Cap de Gabinet d’Alcaldia; núm. 12/11, de 10 de gener, 
sobre cessament de la directora d’àmbit de Serveis Interns i Innovació; i 26/11, de 13 
de gener, sobre cessament del Cap de Gabinet d’Alcaldia. 
 
 2n.- RATIFICAR els Decrets d’alcaldia núms. 2697/10, de 29 de desembre, 
sobre nomenament amb caràcter provisional de personal eventual en la seva 
modalitat de personal directiu; 2703/10, de 30 de desembre, sobre nomenament de 
nou  titular de la Gerència municipal, i núm. 25/11, de 13 de gener, sobre 
nomenament de Cap del Gabinet d’Alcaldia, Premsa i Comunicació. 
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TORN DE PRESENTACIÓ 

 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En aquest cas donaríem compte de diferents 
Decrets, entre ells el cessament del Gerent municipal Pau Villòria i Sistach; el 
nomenament de la Gerent municipal Sra. Carme Oliver i Riera; el cessament de 
Secretaria d’Alcaldia de la Sra. Dolors Vilarrodona i el nomenament com a  personal 
eventual a Secretaria d’Alcaldia de la Sra. Mercè Abadia; donaríem compte del 
cessament del càrrec d’Adjunt a Cap de Gabinet Sr. Miquel Quintana; donaríem 
compte de cessament de la Sra. Teresa Prohías com a directora d’àmbit de Serveis 
Interns; també donaríem compte de cessament el Sr. Marc Monells com a Cap del 
Gabinet de l’Alcaldia; i donaríem compte del nomenament del Sr. Ramon Luque com 
a Cap de Gabinet d’Alcaldia, Premsa i Comunicació. 
 
(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).  
 
 5.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRET D’ALCALDIA NÚM. 6/2011, DE 10 DE 
GENER, DE NOMENAMENT DE TRESORERA ACCIDENTAL. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS del Decret d’alcaldia núm. 6/2011, de 10 de gener, 
de nomenament de la funcionària interina Maria Victòria Beltran Muñoz com a 
Tresorera accidental d’aquest ajuntament durant el període comprès entre l’11 de 
gener i el 4 de febrer de 2011. 
 
 6.- PROPOSTA DE DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 
3/2011, DE 3 DE GENER, SOBRE CONSTATACIÓ CANVI DENOMINACIÓ SOCIAL 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA CONTRACTE GESTIÓ SERVEIS RECOLLIDA 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS del Decret d’alcaldia núm. 3/2011, de 3 de gener, 
pel qual es deixa constància a efectes administratius municipals del canvi de 
denominació de la companyia mercantil SUFI SA per la raó social de VALORIZA 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA, tractant-se d’un mer canvi de denominació 
sense alteració de la personalitat jurídica i en conseqüència de la mateixa i única 
companyia mercantil o persona jurídica privada constituïda en data 25 de març de 
1982 amb la denominació inicial, tot això de conformitat amb la legislació general 
sobre persones jurídiques en relació amb els arts. 288 i següents del Reial Decret 
legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats 
de capital. 
 
 7.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE COMISSIÓ INFORMATIVA PER REFOSA 
DE DUES COMISSIONS PREEXISTENTS I D’AMPLIACIÓ D’ÀMBIT I 
DENOMINACIÓ D’UNA ALTRA. 
 
 La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, text refós aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, regulen l'estructura organitzativa dels 
Ajuntaments tot establint uns òrgans d’existència obligatòria bàsics, com són el Ple, la 
Junta de Govern Local i Alcaldia, i d’altres òrgans no resolutoris que la llei denomina 
complementaris, amb funcions d’informe, estudi i proposta i que actualment són 
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també d’existència obligatòria, com és el cas de les Comissions Informatives 
permanents, la regulació concreta de les quals es conté en els articles 17 i 31 del 
vigent Reglament Orgànic Municipal. 
 
 La susdita regulació continguda en el ROM abasta sols aspectes funcionals 
genèrics de caràcter permanent i respecta la llibertat de disposició de cada nova 
Corporació Municipal per tal d'establir, entre d'altres extrems, la denominació, el 
nombre i l'àmbit funcional de les Comissions Informatives en ordre a permetre la seva 
estructuració de manera congruent amb les diverses Àrees de gestió política i 
administrativa. 
 
 El Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat per Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, avui d'aplicació 
transitòria a Catalunya fins tant per part de la Generalitat es faci en aquesta matèria el 
corresponent desplegament de la vigent Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, estableix dins dels 30 dies següents a la constitució del nou Ajuntament, la 
celebració del corresponent Ple per tal de determinar el nombre i composició de les 
Comissions Informatives Permanents, llevat de la Presidència de les mateixes que ve 
atribuïda per Llei a l'Alcaldia, sens perjudici de la seva assignació per via delegativa i 
que en el seu cas cal instrumentar a través del corresponent Decret. 
 
 En el principi de l’actual mandat a través d’acord del Ple municipal adoptat en 
sessió extraordinària de 10 de juliol de 2007 foren creades les Comissions 
Informatives de caràcter permanent, tot corresponent així mateix al Ple municipal les 
eventuals modificacions. 
 
 A través de Decret d’alcaldia núm. 2696/10, de 29 de desembre, fou designada 
una tinència d’alcaldia responsable de l’Àrea de Territori, Medi Ambient i Mobilitat 
mantenint-se en el seus propis termes les delegacions funcionals a l’antiga tinència 
d’alcaldia de Medi Ambient i Mobilitat conferides per Decrets d’alcaldia núms. 1271/07 
i 1424/07 de dates respectives 27 de juny i 18 de juliol, publicades en el BOPB núm. 
193 de 13.08.07, i s’amplia en la nova tinència d’alcaldia les delegacions 
acumulativament amb l’exercici de les competències delegades en el seu dia a la 
tinència d’alcaldia de Territori a través dels propis decrets suara esmentats de l’any 
2007, i en el propi Decret s’atribueix amb caràcter transitori a la nova tinència 
d’alcaldia la presidència delegada de les actuals Comissió Informativa de Territori i 
Comissió informativa de Medi Ambient i Mobilitat fins tant el Ple municipal aprovi la 
creació per via de refosa de les dos preexistents de la nova Comissió Informativa de 
Territori, Medi Ambient i Mobilitat. 
 
 Atès finalment que a través de Resolució d’alcaldia 9/2011, de 10 de gener, fou 
creada una tinència d’alcaldia responsable de l’àrea de Serveis a la Ciutadania i 
Habitatge, tot procedint en conseqüència l’ampliació de l’actual àmbit funcional i 
redenominació de l’actual Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania que passa 
a denominar-se Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania i Habitatge. 
 
 Per tot l'anterior s'eleva al Ple municipal la següent proposta: 
 
 1r.- CREAR la Comissió Informativa de Territori, Medi Ambient i Mobilitat, 
que integra la competències de les actuals Comissió Informativa de Territori, excepte 
la competència d’Habitatge, i Comissió Informativa de Medi Ambient i Mobilitat, que 
queden subrogades per la de nova creació. 
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 2n.- AMPLIAR l’àmbit funcional de l’actual Comissió informativa de Serveis a la 
Ciutadania amb les competències d’habitatge, passant a denominar-se l’actual 
Comissió com Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania i Habitatge. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Hi ha algun comentari al respecte?, doncs si no 
hi ha cap altre comentari donaríem aquests punts per tancats i passaríem al punt de 
les mocions. 
 
(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).  
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
 8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR EN CONTRA DE 
L’AVORTAMENT. 
 
 Amb motiu de l'entrada en vigor el passat 5 de juliol de la Llei Orgànica 2/2010, 
de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, 
el Grup Popular de San Cugat del Vallés REPROVA el contingut de l'esmentada llei 
en ser contrària a la justícia, a l'autèntic progrés i constituir una verdadera involució i 
retrocés en l'àmbit dels drets fonamentals i llibertats individuals: 
 
 ATÈS que amb aquesta llei es consagra l'avortament per primera vegada com 
un dret. 
 
 ATÈS que el nasciturus (concebut no nascut), ser viu i humà del tot indefens, i 
que per això mereixeria tota la protecció dels poders públics, és privat del més bàsic 
dels drets, el dret a la vida, podent avortar la mare fins i tot sense cap motiu dins d'un 
termini de 3 mesos i mig, que vulgarment es denomina el dret a avortar "perquè sí". El 
nasciturus, tanmateix, constitueix un bé jurídic protegit expressament per la 
Constitució espanyola en establir al seu art. 15 que "tots tenen dret a la vida" tal com 
assenyala la jurisprudència del Tribunal Constitucional (STC 53/1985 d'11 d'abril).  
 
 ATÈS que l'ordenació jurídica sí reconeix drets hereditaris al nasciturus (art. 
412.1.1 Llibre Quart Codi Civil Català), però li nega el dret a la vida. Tota una 
incongruència. 
 
 ATÈS que aquesta llei arriba fins i tot a consagrar l'avortament eugenèsic 
sense límit de termini en possibilitar l'avortament quan es detecti al fetus una malaltia 
extremadament greu i incurable; fetus de fins a 9 mesos poden ser avortats si se'ls 
detecta per exemple qualsevol malaltia que, segons el parer d'un "comitè clínic", es 
consideri "greu i incurable" (síndromes de down?, sordos? cecs?…).  
 
 ATÈS que considerem que el principi de no discriminació per raó de malaltia 
queda així greument conculcat i ens recorda períodes de la història europea feliçment 
superats.  
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 ATÈS que aquesta llei usurpa les funcions inherents a la pàtria potestat dels 
pares en permetre que menors d'edat puguin avortar sense necessitat del 
consentiment d'aquets.  
 
 ATÈS que amb aquesta llei no es dóna igualtat de prioritats per a les mares 
que volen seguir amb els seus embarassos, (que a les que volen avortar); ja que 
només des d'associacions privades s'està ajudant a les mares que volen seguir amb 
el seu embaràs.  
 
 ATÈS que el Govern ha suprimit el xec nadó.  
 
 ATÈS que amb aquesta llei no es compta amb el pare que és l'altra part 
implicada en l'embaràs no desitjat.  
 
 ATÈS que és un dret de la dona a decidir sobre el seu cos, però el nasciturus 
no és un òrgan del seu cos, que es pot extirpar com si fos un apèndix.  
 
 ATÈS que l’avortament representa un negoci perquè la Sanitat pública de 
moment no els pot realitzar ja que manca de mitjans.  
 
 ATÈS que es dispensa des del cinquè dia la píndola abortiva RU des dels 
CAPs, la majoria d'avortaments es realitzaran per aquest sistema, però ha de ser 
abans de les 14 setmanes i en els CAPs no tenen ecògrafs per cerciorar-se de 
l'esmentada eventualitat, el qual provocarà el col·lapse de les urgències en els 
hospitals per les hemorràgies que produeix aquesta píndola.  
 
 ATÈS que aquesta llei ha sortit del Ministeri d'Igualtat sense comptar amb la 
classe mèdica ni amb el Ministeri de Sanitat. 
 
 Per tot l’exposat, el Grup Municipal Popular proposa els següents acords: 
 
 Primer i últim.- Convidar als altres Grups municipals a afegir-se a la present 
Moció i mostrar la seva solidaritat amb les víctimes d'aquesta xacra social que és 
l'avortament. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Sembla una mica una premonició del darrer Ple ordinari quan em vaig adreçar a vostè 
com a alcaldessa accidental en aquell moment comentant de que en pocs dies 
segurament seria l’alcaldessa; ara definitivament ja ho és però ara se’m fa una mica 
estrany adreçar-me en lloc de Sr. Alcalde, dir Sra. Alcaldessa. 
 
 En primer lloc voldria donar la benvinguda -com han fet la resta de portantveus 
d’aquest Consistori- al Sr. Carol, benvingut, l’hem felicitat quan acabava de prendre 
possessió, si necessita qualsevol cosa del grup municipal Popular sap a on estem. 
 
 Ara passaré a llegir la moció i la donaré per defensada. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: El grup 
municipal d’ERC no accepta aquesta invitació que diu la moció del Partit Popular en 
aquest acord de convidar als altres grups a afegir-se a la moció, no ens hi afegim, i no 
ens hi afegim perquè no ens agrada aquest to d’imposar valors que té la dreta 
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espanyola; no ens agrada aquest to d’estar sempre en contra de tots els avenços 
socials, d’avançar amb les llibertats individuals; vostès han estat en contra del 
matrimoni homosexual, estan en contra de l’adopció de nens i nenes de parelles del 
mateix sexe, van estar en contra en el seu moment del divorci, suposo que aquesta 
evolució l’han feta i ara no ho deuen estar, però a la vegada també quan hem fet 
propostes de millorar l’educació sexual en els joves del municipi, o quan hem fet 
propostes per avançar en la ubicació de màquines per dispensar preservatius a un 
preu més econòmic i en diferents espais públics, vostès hi han estat en contra, i 
justament aquestes mesures podrien en certa manera evitar que arribéssim al punt 
que una dona hagués de decidir si vol o no vol avortar. 
 
 La Llei de l’avortament no obliga a ningú a avortar, a vegades sembla que 
confonguem les coses, aquesta llei no està obligant a ningú, qui no vulgui fer-ho que 
no ho faci. Aquesta llei no farà que hi hagi més o menys avortaments, aquesta llei el 
que farà és regular i garantir la salubritat i la seguretat d’aquelles dones que vulguin 
avortar. Un fet que per a nosaltres és bàsic i primordial, no podíem continuar amb 
moltes dones del nostre país que per a exercir aquest dret es veien sotmeses a 
operacions que no gaudien dels controls mèdics i de la seguretat en salubritat que 
requereixen o que havien de viatjar a països estrangers per a fer-ho. Per tant no 
estem d’acord amb la moció, crec que no hem d’imposar els valors, si la gent del 
Partit Popular, la gent de la dreta espanyola no està d’acord amb interrompre la 
gestació, no està d’acord amb l’avortament, doncs que no avortin però que deixin a la 
resta de la ciutadania viure en pau, viure amb aquestes llibertats individuals que, 
malauradament, cada vegada que avancem en algun d’aquests aspectes casualment 
el Partit Popular, vostès, hi estan en contra. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Sra. 
Rodríguez, sembla que estigui fent mèrits per encapçalar una altra llista més radical 
que la del PP de Catalunya. Aquesta moció és una moció que entenem que no té 
cabuda en el segle XXI, és una moció que en alguns moments -deixi’m que faci servir 
una expressió col·loquial- és bastant “cutre”, després posaré dos exemples, i en 
alguns altres sembla que li falta al respecte a la gent. “Cutre” quan diu “... ens recorda 
períodes de la història europea feliçment superats”, el que és un període de la història 
feliçment superat és aquell moment de la història de l’Estat i d’aquest país que per 
avortar la gent havia de viatjar a Londres, això sí que és superar una etapa històrica 
important, o quan diu que els CAPs i les urgències entraran en col·lapse per 
hemorràgies a l’hora de prendre la píndola del dia després, home! jo crec que és una 
mica exagerat i una mica poc mesurat escriure això en una moció que al final porta a 
un Ple municipal, a un Consistori, que és la representació de tota la ciutadania. 
Entenem des del grup municipal d’Iniciativa-Esquerra Unida que en el nostre cas i des 
del nostre punt de vista la Llei que es va aprovar en el seu moment de l’avortament és 
una llei que es va quedar curta, una llei que només consagra les 14 setmanes de 
gestació, per a nosaltres -des del respecte- l’avortament hauria de ser lliure i gratuït, 
que cadascú pogués decidir lliurement amb el seu cos i en el cas de les dones 
nosaltres entenem que és un dret important que han d’exercir les dones. No entenem 
aquestes limitacions o aquestes convidades a afegir-nos a xacres socials perquè es 
parla de l’avortament com una xacra social, i nosaltres pensem que quan la gent 
avorta no avorta perquè sí, avorta per algun motiu, no hi ha un allau d’avortaments, 
no és la qüestió ordinària, no és el que passa sempre amb un avortament. 
L’avortament es produeix per algun motiu, no és una xacra social. 
 
 En qualsevol cas entendrà que aquest grup no doni suport a la seva moció i 
que òbviament hi estiguem en contra. 
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 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Bona 
tarda a tothom, especialment al Sr. Carol com a nou membre del consistori. Sra. 
Rodríguez, pensem que vostès viuen en una contradicció permanent i obsessiva com 
el Sr. Ramon ha dit. Per un costat estan en contra de moltes de les mesures que 
ajudarien a que hi hagi menys embarassos no desitjats i, d’altra banda, hi ha quantitat 
de dones i homes que no prenen mesures de precaució en les seves relacions i es 
produeixen aquests tipus de situacions. Recordar-li que van estar governant 8 anys i 
no van tocar ni una línia d’una llei que era -al nostre entendre- molt menys segura per 
a les dones i per al personal sanitari que l’actual. Crec que ningú d’aquest consistori 
defensa els embarassos no desitjats, ningú, ens agradaria que no n’hi hagués cap i 
miri, han disminuït força, hi ha una nova llei i a la vegada disminueix el nombre 
d’embarassos no desitjats, segurament han disminuït per diversos factors, el mateix 
debat de la llei que fa aflorar una temàtica, la píndola de l’endemà que en cap cas ha 
de ser un anticonceptiu, però els i les professionals mèdics desmenteixen efectes 
nocius, mesures educatives, etc., i a ningú li agrada passar pel tràngol de patir un 
avortament, n’he patit tres d’avortaments espontanis i desitjava tenir aquelles 
criatures amb totes les meves forces i l’experiència no és la millor de la meva vida. El 
nostre grup creu que és de gran responsabilitat tenir fills i filles quan una persona o 
una parella ho vol i s’hi veu en cor, en el meu ofici de mestra li asseguro que he vist 
canalla que no es mereixen els pares i mares que tenen, quant de mal els fan i els hi 
han fet! 
 
 Vam presentar una moció el passat 16 de març de 2009 en que defensàvem 
polítiques preventives, són aquestes les que defensem. El que també defensem és 
que la gent jove i la gent més gran, ja que bona part dels avortaments són de dones 
que viuen en parella i tenen altres fills o filles, si es troben amb un embaràs no desitjat 
i volen avortar ho facin en les millors condicions psíquiques i sanitàries. Aquesta llei, 
per fi, garanteix que es puguin realitzar amb les millors atencions i que els i les 
doctors i doctores puguin estar segurs que la llei els empara i per tant no quedin en 
mans només de la sanitat privada, i aquesta llei és molt més estricta en poder 
permetre irregularitats que vagin en contra de la salut de la dona, però aquesta llei no 
obliga a ningú a avortar, qui vol tirar endavant l’embaràs, perfecte!, si hi ha 
institucions que ajuden a dones a tirar endavant el seu embaràs no desitjat i elles 
volen, perfecte!, estem en un país lliure on hi ha diverses possibilitats per a optar. 
 
 I també crec que cal acabar amb la doble moral que hi ha hagut a la nostra 
societat molts anys, no vull posar exemples perquè serien molt forts, i un exemple en 
un altre estadi, a Anglaterra una mare soltera té el pis assegurat i n’està ple de mares 
solteres, i els importa ben poc la criatura, no estic segura si el David Cameron ha tret 
aquesta mesura, en aquests moments no els hi puc assegurar però és la manera de 
trobar un pis, és la perversió d’una mesura que podria tenir sentit si respongués a un 
altre paràmetre que el d’aconseguir un pis, i si ho fem amb Promusa també? 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. PELLICER, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: Com saben el nostre grup té llibertat de consciència i per tant de vot en 
temes com aquest, però aquesta moció creiem que no està feta per cercar el consens 
ni per tractar el tema de l’avortament sinó que respon a una provocació política. El 
grup de Convergència i Unió estaríem disposats a fer un debat amb serenitat i rigor 
sobre un tema tan important com l’avortament però creiem que aquesta moció 
presenta greus problemes de forma, d’afirmacions i de barreja de conceptes. Algun 
dels seus atesos com que l’administració de la píndola provocarà el col·lapse a les 
urgències dels hospitals per hemorràgies -que ja s’ha dit- i que l’avortament 
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representa un negoci barrejat amb altres temes com que el Govern ha suprimit el xec 
nadó, ens fa impossible un posicionament sense aquest debat seriós previ. Per totes 
aquestes raons anunciem que el grup de Convergència i Unió votarà en contra 
d’aquesta moció. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Simplement comentar-li al Sr. Calderón que no ha entès la moció en un dels atesos 
quan feia referència als períodes foscos d’Europa que havien estat superats 
feliçment, feia referència a l’època nazi, i crec que vostè no ha entès bé la moció. 
 
 Per altra banda respecte, crec que tot el respecte cap al Ple i presentarem les 
mocions que considerem escaients. El fet que vostè no hi estigui d’acord no vol dir 
que no es pugui presentar la moció. Nosaltres hem demanat que se sumessin a la 
reprovació, no es volen sumar doncs perfecte, vostès són lliures com a grups 
municipals que són. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:        2 (PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra: 23 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC)  
Abstencions:       0 
 
 9.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-CIUTADANS PEL CANVI 
PER TAL D’ESTABLIR UNS CRITERIS COMUNS D’ACTUACIÓ QUAN S’AFECTI 
PER RAONS D’OBRES O ACTES CIUTADANS L’ESPAI PÚBLIC. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: M’informen que aquesta moció ha esdevingut 
institucional i per tant la llegirà el grup proponent, en Salvador Gausa. 
 
 - MOCIÓ INSTITUCIONAL PER TAL D’ESTABLIR UNS CRITERIS COMUNS 
D’ACTUACIÓ QUAN S’AFECTI PER RAONS D’OBRES O ACTES CIUTADANS 
L’ESPAI PÚBLIC. 
 
 La mobilitat esdevé una necessitat creixent dels ciutadans a la nostra ciutat que 
comporta, en ocasions, tensió en la via pública, sobretot quan, per causes 
circumstancials, cal ocupar espais habitualment destinats als vianants. 
 
 En aquest context, els grups municipals que subscrivim aquesta moció 
defensem que en paral·lel a la redacció del Pla de mobilitat urbana que es redacta 
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, és també convenient emprendre 
una revisió i, si s’escau, una reforma de les ordenances locals de via pública de Sant 
Cugat amb l’objectiu d’aconseguir una mobilitat més segura quan per raons d’obres o 
esdeveniments ciutadans s’ocupa l’espai públic. 
 
 En concret, tenim un objectiu general que és el d’establir criteris homogenis pel 
que fa a la senyalització i l’ocupació temporal de l’espai públic quan es realitzen obres 
o actes ciutadans d’especial rellevància. I un objectiu específic que és el de facilitar la 
tasca de les empreses constructores a l’hora de dissenyar les mesures correctores a 
prendre per tal de garantir l’accessibilitat i la seguretat viària dels vianants i 
especialment de les persones amb mobilitat reduïdes.  
 
 Aquesta moció busca també la co-responsabilitat dels promotors privats en 
l’ocupació de l’espai públic, en la línia de la directiva de serveis de la Unió Europea i 
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de la legislació catalana sobre mobilitat. Es tracta que siguin els promotors els qui 
hagin de proposar conjuntament amb les característiques de l’ocupació les solucions 
de senyalització i de protecció de vianants. El paper reservat a l’administració és el 
del control i seguiment així com també el de la funció sancionadora en cas 
d’incompliment.  D’altra banda, en aquelles actuacions pròpies de l’administració o 
quan es tracti d’actes no lucratius i d’interès general convé també que les ordenances 
municipals siguin explícites en les mesures d’ informació i senyalització així com de 
les solucions quan s’afecti a la mobilitat. 
 
 Per tot això el Ple municipal acorda: 
 
 Primer.- Procedir a una revisió, o en el seu cas redacció, de les ordenances de 
via pública. Fruit d’aquest treball incorporar tot un seguit de normes específiques de 
senyalització de les actuacions al carrer així com els requeriments per a garantir la 
mobilitat i l’accessibilitat segura dels ciutadans. 
 
 Segon.- Difondre entre els promotors privats els criteris comuns d’actuació i 
informació a la via pública amb l’objectiu de ser co-responsables de la protecció dels 
vianants i garantir la mobilitat. 
 
 Tercer.- Regular i delimitar la responsabilitat d’informació i mesures d’afectació 
de l’espai públic en obres realitzades per la pròpia administració o activitats 
ciutadanes no lucratives o d’interès general. 
 
 Quart.- Encarregar a la Comissió Informativa de Territori, Medi Ambient i 
Mobilitat el seguiment d’aquesta moció. 
 
 Cinquè.- Difondre els acords de la moció a través dels mitjans de comunicació 
locals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Celebrar que 
finalment sigui una moció institucional i que per tant que ben aviat a banda 
d’aprovar-la la complim. 
 
 10.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, PSC, ICV-EUiA I D’ERC 
DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ 
LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES CATALANES. 
 
 El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en 
la retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l'Estatut, insten el Govern a 
modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà com a llengua vehicular al 
costat del català a totes les escoles "com a llengua vehicular de forma proporcional i 
equitativa en tots els cursos del cicle d'ensenyament obligatori", és a dir, fins als 16 
anys, el final de la ESO. La sentència anuncia que la Generalitat haurà d'adaptar el 
sistema d'ensenyament per garantir la presència del castellà de manera "equitativa" 
respecte del català. 
 
 Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l'Estatut que es 
produeix a més contra un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que ha 
estat elogiat internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la 
integració de les persones nouvingudes. 
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 Darrerament la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només es pot 
regular la obligatorietat de l’espanyol, ja que així ho reconeix la Constitució 
espanyola, i perquè el català és una llengua “per a usar en la intimitat, amb la família”.  
 
 La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que 
comparen el reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la situació 
que experimenten altres llengües amb un nombre similar de parlants en el context 
europeu i en d’altres països plurilingües. La conclusió és que la legislació de l'Estat 
espanyol, de manera excepcional, fa un tracte discriminatori vers el català, i que la 
nostra llengua és la menys protegida de la Unió Europea si la comparem amb la resta 
de llengües amb un nombre similar de parlants. Els informes, per exemple, destaquen 
el tracte impositiu desmesurat que aplica el Govern espanyol, amb almenys 500 lleis 
que imposen la llengua castellana al nostre territori.  
 
 Atès que el model d’immersió lingüística del sistema educatiu català ha garantit 
l'èxit acadèmic i social reconegut internacionalment i permetent així la cohesió social 
de la nostra societat. El Comitè d'Experts del Consell d'Europa considera, pel que fa a 
l'ensenyament de la llengua catalana, que l’únic model respectuós amb els 
compromisos de la Carta europea a l’Estat espanyol és el que s’aplica a Catalunya 
basat en la immersió lingüística i en la no segregació dels alumnes. 
 
 Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya. 
 
 Atès que la llengua catalana ha de continuar essent l’eix vertebrador de tota 
l’activitat educativa i una eina clau en la  inclusió social del nostre país. 
 
 Atès que com a càrrecs electes no acceptarem cap agressió contra la nostra 
llengua amb l’objectiu de la seva extinció.  
 
 Atès el rebuig àmpliament majoritari de la societat catalana a la sentència del 
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya, expressada en la gran 
manifestació del 10 de juliol del 2010. 
 
 Atès que Catalunya ha estat des de sempre una terra d’acollida i que la 
convivència i la integració de les persones nouvingudes l’hem sabut compaginar 
perfectament amb la nostra identitat nacional. Atès que la política d’immersió 
lingüística i la no segregació dels alumnes ha estat un instrument indispensable 
perquè no hi hagi, per raons d’origen, ciutadans de primera i de segona a Catalunya. I 
atès que el fet que en l’actualitat siguem un país de 7,5 milions de persones amb una 
forta afluència d’immigració no comunitària posa sobre la taula la vigència d’aquests 
reptes. 
 
 En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al Ple l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
  
 Primer.- Manifestar el nostre rebuig a aquestes Sentències del Tribunal 
Suprem que signifiquen la fi del sistema d’immersió lingüística de les escoles 
catalanes, que ha suposat i d’una manera demostrada, com així ho exposa el darrer 
informe PISA, un model d’èxit. 
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 Segon.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les 
escoles catalanes. Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat 
resultats positius en l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que 
en cap cas ignora el coneixement del castellà, i, per tant, mostrar el nostre 
convenciment que és el model que cal continuar aplicant. 
 
 Tercer.-  Reafirmar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de 
continuar sent la llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina 
indispensable que possibiliti la cohesió social del nostre país. 
 
 Quart.- Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar les sentències i a complir la 
Llei d’Educació de Catalunya. 
 
 Cinquè.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al 
Tribunal Suprem, i als diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, així 
com al conjunt de la comunitat educativa de Sant Cugat del Vallès. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: En 
primer lloc dir que jo faré una mica de portaveu de la resta de grups, als quals 
agraeixo la col·laboració en la redacció d’aquesta moció i per tant agrair als grups del 
PSC, d’ERC i d’Iniciativa que ens haguem pogut posar d’acord amb un tema tan 
important i tan essencial per al nostre país. Per tant procediré a llegir la moció. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: El 
Partit Popular no recolzarem aquesta moció per les següents raons: En primer lloc, en 
una societat democràtica tots estem obligats a complir les lleis i respectar l’Estat de 
dret. Totes les institucions públiques i els propis polítics estan obligats a respectar el 
principi de legalitat. Una cosa és plantejar canviar unes lleis d’acord amb les normes 
legals i constitucionals vigents, i una altra de molt diferent és plantejar un 
incompliment de les resolucions judicials. Tercer, oposar-se al compliment d’una 
sentència judicial ferma en els seus propis termes és un acte de ruptura de l’Estat de 
dret. El PP respecta totes les lleis inclòs les que vol modificar i mai posem en qüestió 
les resolucions judicials, les acatem i si s’escau les impugnem davant d’altres 
Tribunals Superiors. El Tribunal Suprem és l’única instància judicial que té 
competències en matèria de cassació davant de criteris jurisprudencials diferents 
sobre la qüestió de la llengua a l’ensenyament. El Tribunal Suprem ha fet el que li 
correspon al nostre ordenament jurídic. Les tres sentències del Tribunal Suprem 
creen jurisprudència, tots els Tribunals de Justícia inferiors hauran de seguir aquesta 
línia interpretativa. Les sentències del Tribunal Suprem diuen amb claredat que no 
s’ha de dividir els nens per raó de llengua ni es pot limitar l’ús vehicular de la llengua 
castellana a un tracte individual pels qui ho demanin, el Tribunal Suprem no discuteix 
que hi hagi més càrrega lectiva en llengua catalana, però sí que només es faci en 
llengua castellana la pròpia assignatura de llengua castellana. El Tribunal Suprem 
argumenta davant l’àmplia implantació de la llengua catalana d’acord amb els estudis 
de l’Institut d’Estadística de Catalunya tant oral com escrit no es pot acceptar 
l’exclusivitat en aquests moments del català com a única llengua vehicular de 
l’ensenyament. Les sentències del Tribunal Suprem apliquen la doctrina de la 
sentència 31/2010, dictada en recurs contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya la 
condició de llengua pròpia és la condició necessària perquè una llengua diferent al 
castellà sigui llengua cooficial, però això no pot representar que el castellà no sigui 
també com el català un mitjà de comunicació normal dels poders públics i per 
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extensió descarten tota pretensió d’exclusivitat d’una de les llengües oficials en 
matèria d’ensenyament. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: La portaveu del 
PP ens ha llegit un seguit de sentències i de trossos de sentències, no ho dubtem, el 
que passa és que al darrera de les sentències hi ha intencions. Aquestes sentències 
s’han produït perquè hi ha una intencionalitat darrera per part d’unes determinades 
forces polítiques que volen treure rèdit polític d’instints primaris i aquesta és la realitat. 
Generalment quan es fa una moció consensuada es llegeix i la resta de grups no 
intervenen, en aquest cas és especialment greu perquè aquí hi ha uns grups polítics 
que intenten atemptar contra la convivència d’aquest país, i aquest ajuntament molt 
responsablement evidentment s’hi ha de pronunciar. Aquest ajuntament, com el 
nostre país, ha volgut sempre exportar uns valors i aquests valors s’han vinculat 
moltíssim amb el respecte, tothom aquí quan ha arribat ha estat respectat, ha estat 
respectada la seva llengua i la seva cultura, i els catalans quan van arreu respecten la 
llengua i la cultura, per tant un valor bàsic de tothom qui viatja i va a un lloc -i sobretot 
si va a guanyar-s’hi la vida- és que respecti la llengua i la cultura d’allà a on va. 
Malauradament, poques això sí, poques persones de les que han vingut -algunes 
d’elles de l’Estat espanyol- algunes forces polítiques sí, han vingut amb un virus 
inoculat del nacionalisme espanyol que sempre s’ha passejat per tot el món amb la 
pica i l’espassa, s’han passejat arreu dels segles i de la geografia imposant, allò que 
va dir algú de que “castellano nunca ha sido lengua de imposición” doncs semblava 
un mal acudit però en realitat ha estat una tragèdia per a moltíssims pobles de 
diferents continents a part de l’europeu. Aquest ADN impositiu de creure que sempre 
a on van els espanyols sempre s’ha de parlar la seva llengua i sempre s’ha de poder 
entendre sense cap respecte per la llengua dels altres, algunes forces polítiques 
n’han fet bandera, per sort moltíssims ciutadans espanyols que van pel món això no 
ho fan, però malauradament Partit Popular i Ciutadans així ho fan, de tal manera que 
intentant postular per un determinat bilingüisme, un bilingüisme a més inexistent, els 
únics bilingües al 100% són els catalanoparlants, vostès el que pretenen és que 
alguns castellanoparlants no siguin bilingües sinó que siguin absolutament 
monolingües. Vostès pretenen que algú que vingui aquí a viure pugui viure 
perfectament i treballar perfectament sense parlar en absolut ni voler entendre ni 
respectar el català ni la llengua i cultura d’aquest país, això és el que vostès pretenen, 
perquè per a vostès això evidentment no és Catalunya, això és Espanya, i per tant no 
hi ha res més a dir, això del català i la cultura catalana és quelcom que molesta pel 
seu ideari de l’Espanya una. Per tant a nosaltres no ens queda més que defensar allò 
que és nostre, que és el respecte cap els altres i sobretot la convivència, deure 
d’aquest ajuntament. Per la resta de forces, i amb això acabo, sí que voldria fer una 
reflexió, amb aquesta moció nosaltres com acord manifestem el nostre rebuig, en el 
context actual cal més el simple rebuig del nostre poble per tal de defensar que 
pervisqui la nostra llengua, cultura i tradicions, caldrà més que declaracions per tal 
que la nostra cultura sobrevisqui. Al llarg de la història hi ha moltíssimes llengües i 
moltíssimes cultures que han desaparegut, no hi són, podem parlar dels occitants i de 
moltíssimes altres cultures que no han existit, si no hi ha una voluntat ferma de tots 
els seus ciutadans, de tots els parlants d’una llengua i d’una cultura de defensar-la, 
tan sols amb declaracions no sobreviurà, per tant nosaltres no tan sols ens sumem 
entusiàsticament a aquesta moció sinó que el que més celebrem és el consens de la 
majoria de forces d’aquest ajuntament per tal de lluitar per la convivència i per la 
nostra llengua. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Només 
volíem posar en valor una qüestió bàsica i és que el model d’immersió lingüística ha 
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estat un model d’èxit, no només per la implantació de la llengua sinó per la cohesió 
social. Ha aconseguit que tots aquells que no eren castellano-parlants -i això ja ho he 
dit en aquest Ple algunes vegades-, jo si no hi hagués immersió lingüística avui jo no 
parlaria català, ha facilitat les coses i és un model d’èxit conegut arreu. 
 
 Voldria dir-li a la Sra. Rodríguez que “tot no s’hi val”, i li dic a la Sra. Rodríguez 
perquè és la representant del Partit Popular, però si hi hagués un representant de 
Ciutadans també li diria, tot no s’hi val en política, i atiar el foc de la divisió -en aquest 
cas lingüístic, en aquests períodes en que acabem de passar unes eleccions i ara 
venen unes altres eleccions- és perillós perquè atiem el foc de la divisió, de la divisió 
de la nostra societat que a dia d’avui aquest problema la societat jo crec que no el viu 
com seu, estem parlant d’un recurs de tres pares, molt bé aquests pares ho viuen 
com un problema però el global de la societat no viu el tema de la immersió lingüística 
com un problema propi, ans el contrari, ho viu com una riquesa cultural del nostre 
país. Per tant, Sra. Rodríguez, no tot s’hi val en política, i avui estem parlant de la 
llengua però un altre dia podríem parlar de nova ciutadania i el nostre grup, Iniciativa i 
els que estem aquí, serem molt bel·ligerants amb tots aquells que vulguin atiar el foc 
de la divisió a la nostra societat. Avui serveix per la llengua i demà servirà per la nova 
ciutadania, perquè tal com van les coses sembla que hi ha una sèrie de forces 
polítiques que tiraran pel dret i tiraran per la divisió social per altres casos, en aquest 
cas la nova ciutadania, així que no tot s’hi val. 
  
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Fa pocs dies 
a través de la ràdio municipal ens assabentàvem que Plataforma per Catalunya 
presentarà candidatura a les eleccions municipals, i crec sincerament que és una 
molt mala notícia. Jugar amb la llengua com a vehicle de convivència ha estat 
històricament sempre una temptació per als que no tenen escrúpols polítics a 
Catalunya ..., que va ser sinó el lerrouxisme. I sembla que ara són molts els que 
troben les condicions polítiques per apuntar-se a dividir el poble català per l’origen i la 
llengua. 
 
 En un context de crisi econòmica i de forta immigració els que simplifiquen els 
missatges ho tenen fàcil a la curta però fan molt de mal a la llarga. Ara més que mai 
cal dir alt i clar que som un sol poble, amb independència de l’origen i la raça de 
cadascú, i que per això cal que els nens i les nenes del nostre país vagin a la mateixa 
escola i aprenguin en les mateixes llengües. 
 
 Des del nostre partit lamentem la postura del Partit Popular i la d’altres partits 
polítics que amb els seus posicionaments volen un país amb una doble xarxa 
d’escoles, perquè un país dividit per raons de llengua és un país dividit entre rics i 
pobres. Allà vostès i la seva responsabilitat. 
 
 . REGIDOR SR. PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: En 
primer lloc el que voldríem des de Convergència i Unió sobretot és apel·lar a la 
responsabilitat del Partit Popular en aquest assumpte. A la responsabilitat i també a la 
coherència, perquè al final aquí estem davant d’un model d’immersió lingüística que 
té trenta anys i que com molt bé deia el company d’Iniciativa ha estat un model d’èxit, 
un model d’èxit perquè no ha significat la ruptura del país, tenim un país que no en fa 
del tema de la llengua un conflicte, i en segon lloc perquè acompleix la finalitat que ha 
de tenir aquest model i és que vostè Sra. Rodríguez, si agafa les notes de selectivitat 
dels alumnes catalans en la prova de castellà veurà que les notes que obtenen amb 
la prova de castellà de la selectivitat, la mitjana és superior a la mitjana espanyola, o 
sigui que els alumnes catalans surten tan o més ben preparats en llengua castellana 
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a Catalunya que a la resta de l’Estat, per tant aquests dos elements són essencials, 
per una banda cohesió social i per l’altra banda quina finalitat?, doncs que els 
alumnes catalans puguin dominar els dos idiomes. Digui’m si us plau vostè què no li 
sembla bé d’això, o en què està en contra d’aquests dos elements. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Respecte al que ha comentat el Sr. Grangé, crec que ha confós una cosa amb l’altra, 
els costums, les tradicions, la catalanitat, si el Partit Popular té una manera de veure 
Catalunya diferent a la de vostè no vol dir que siguem menys catalans que vostè, això 
per una banda, perquè la meva catalanitat vostè no me la pot mesurar, i vostè no serà 
la persona més indicada per dir-m’ho. 
 
 Respecte als altres grups, jo tan sols el que he estat comentant és que el Partit 
Popular és respectuós amb les sentències, si el Tribunal Suprem hagués dictat un 
altre tipus de sentència l’hauríem d’acatar, i vostès ja de seguida han desenfundat el 
sable i tots contra el PP, i nosaltres hem estat dient que som respectuosos amb les 
sentències dels Tribunals i les hem de respectar i més sent càrrecs públics o partits 
polítics. Una altra cosa és que si no estem d’acord mirem d’intentar modificar la 
norma perquè pugui ser conforme a dret, simplement això, el que passa és que com 
que toca tots contra el PP doncs ja és el pim, pam, pum i tothom va contra nosaltres. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:      23 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:   2 (PP i Sr. Vázquez-Dodero) 
Abstencions:       0 
 
PRESIDÈNCIA 
 
 11.- PROPOSTA D’ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR. 
 
 (El present punt fou retirat de l’ordre del dia). 
 
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 
Serveis Interns 
 
 12.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE COMPATIBILITAT A UN EMPLEAT 
DE L’INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (IGEPESI). 
 
 Atesa la petició presentada pel senyor Eduard Gil Vila, empleat de l’IGEPESI, 
amb contracte laboral, amb categoria d’auxiliar administratiu, en ordre a que li sigui 
concedida la compatibilitat per a exercir una activitat  privada a l’empresa Agrensis 
SL, dedicada al manteniment de jardins i piscines, amb dedicació parcial. 
  
 Atès que  la petició de compatibilitat es fa en base a un horari  fora de la 
jornada de treball en aquesta administració. 
 
 Vist l’informe  favorable, emès per la Direcció de l’àmbit de Serveis Interns i 
Innovació. 
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 Atès allò que disposa l’article 12 amb relació a l’11 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l'adopció dels 
següents: 
 
 Acords: 
  
 1r.- Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per l’empleat públic de l’IGEPESI, 
senyor Eduard Gil Vila,  als efectes de poder compatibilitzar la seva activitat municipal  
d’auxiliar administratiu amb la realització  permanent d’una altra activitat a l’empresa 
Agrensis SL, dedicada al manteniment de jardins i piscines, amb règim de dedicació 
parcial, fora de la jornada de treball d’aquesta administració, de conformitat amb el 
que estableix l’article 12 amb relació a l’11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. En tot cas, la present autorització pot deixar-se sense efecte per variació 
de les circumstàncies relatives als llocs de treball, així com per modificació del règim 
d’incompatibilitats o per interès públic i, en tot cas, perdrà vigència en cas de canvi de 
lloc de treball. 
 
 2n.- Traslladar aquest acord a la persona  interessada. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS, INNOVACIÓ I COMUNICACIÓ, SR. 
PUIGNERÓ: Sí, moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Com molt bé ha dit portem a 
autoritzar la compatibilitat sol·licitada per l’empleat de l’IGEPESI el Sr. Eduard Gil i 
Vila, als efectes de poder compatibilitzar la seva activitat municipal d’auxiliar 
administratiu amb la realització permanent d’una altra activitat a l’empresa 
AGRENSIS, SL dedicada al manteniment de jardins i piscines en règim de dedicació 
parcial fora de la jornada de treball d’aquesta Administració de conformitat amb el que 
estableix la Llei d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     18 (CiU, PP, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra:  0 
Abstencions:      7 (PSC i ICV-EUiA) 
 
 13.- PROPOSTA DE CREACIÓ I SUPRESSIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE 
PERSONAL EVENTUAL. 
 
 Atès que el Ple municipal en sessió extraordinària celebrada en data 10.07.07 
va aprovar la determinació del nombre, característiques, règim de dedicació i 
econòmic dels llocs de treball atribuïts al personal eventual en la modalitat de 
personal de confiança o assessorament especial i en la modalitat de personal 
directiu d’àrees o serveis complexes i, de conformitat amb allò que disposen els 
articles 104.1) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i 304.1) 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 establir que la susdita 
determinació haurà d’ésser efectuada pel Ple a l’inici del mandat. 
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 Atès que pel que fa de manera concreta a l’apartat 1r de la part dispositiva o 
proposta d’acords, subapartats “A) Càrrecs de confiança o d’assessorament especial” 
i “B) Personal Directiu d’Àmbits Municipals de Gestió”, en base a la ponderació 
d’elements rellevants des de la vesant organitzativa funcional amb incidència en la 
projecció funcional i interrelacions entre els diferents àmbits de gestió, es considera 
oportú introduir determinades modificacions parcials referides a supressió de dos 
llocs de treball, creació d’un nou lloc i adequació d’alguna denominació descriptiva en 
els següents termes: 
 
 1r.- SUPRIMIR els llocs de treball d’Adjunt a Gerència i de Director de la 
Unitat de Control de la Contractació Administrativa Pública, tot integrant-se els 
respectius continguts funcionals en el lloc de treball de Gerència. 
 
 2n.- CREAR el lloc de treball de Director d’obres als districtes, tot 
configurant-lo com a personal eventual en la modalitat de personal directiu, en règim 
de dedicació exclusiva i retribució bruta anual de 59.634,40 €, i dependència funcional 
de la direcció d’àmbit de Serveis Urbans, Manteniment de la Ciutat i Obres. 
 
 3r.- MODIFICAR l’actual lloc de treball de director de l’àmbit de Serveis Interns 
i Innovació, per via de modificació del seu contingut funcional i redenominació com a 
director d’àmbit d’Organització i Innovació en règim de dedicació exclusiva i 
retribució bruta anual de 63.028,56 €, tot integrant-se l’àmbit material de Recursos 
Humans en el lloc de treball de Gerència. 
 
 4t.- MODIFICAR l’actual lloc de treball de director de Cap de Gabinet d’Alcaldia 
per via d’integració acumulativa de les funcions de direcció i coordinació en matèria 
de Premsa i Comunicació, tot passant a denominar-se Cap de Gabinet d’Alcaldia, 
Premsa i Comunicació, en règim de dedicació exclusiva i retribució bruta anual de 
63.028,56 €. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR DE SERVEIS INTERNS I INNOVACIÓ SR. PUIGNERÓ, Molt bé, 
doncs com a conseqüència dels canvis abans expressats per la Sra. Alcaldessa amb 
els decrets del punt núm. 3, portem també avui a suprimir en concret dos llocs de 
treball, l’adjunt a Gerència i el Director de la Unitat de Control de la Contractació 
Administrativa Pública. També portem a crear un nou lloc de treball que és el Director 
d’Obres als districtes i també modificar dos llocs de treball existents, en concret el de 
Director que fins ara es deia Serveis Interns i Innovació passa a dir-se Director 
d’Àmbit d’Organització i Innovació, i en segon lloc també modificar les funcions per 
acumulació del Cap de Gabinet que incorpora temporalment les funcions de Cap de 
Premsa i Comunicació a l’espera de que puguem nomenar un Cap de Premsa per 
l’Ajuntament.  
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Molt 
breument Sra. Alcaldessa, amb dues esses. Avia’m farem una intervenció molt petita. 
Nosaltres ens abstindrem en aquesta ocasió. Vostès saben que al principi, quan es 
va realitzar el Cartipàs tècnic, en aquest cas, no varem donar suport, entenem que a 
4 mesos d’unes eleccions el que cal és continuar amb la tasca que ha realitzat. En tot 
cas sí dir que si estem parlant d’una estructura gerencial cal aprofitar aquesta 
estructura gerencial i no duplicar esforços amb càrrecs polítics i tècnics. I com és de 
rebut donar l’enhorabona als nomenats i que tinguin sort en la seva nova tasca. 
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TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     14 (CiU) 
Vots en contra:  0 
Abstencions:    11 (PSC, ICV-EUiA, PP, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
 
TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT 
 
 14.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL 
D’ORDENACIÓ LA GUINARDERA SECTOR 1. (EXP. NÚM. 81004/10).  
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’art. 96, en 
relació al 85 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya el projecte de Modificació puntual del Pla Parcial 
d’Ordenació La Guinardera sector 1, d’acord amb el projecte elaborat per part dels 
tècnics municipals, d’acord amb la sol·licitud del Sr. Ferran Llovet Pérez, en 
representació de “22 arroba Sant Cugat SL”, segons instància presentada en el RGE 
amb el núm. 2010/23163, tenint en compte l’interès públic d’aquesta modificació de 
Pla Parcial i constatar que d’acord amb l’informe de mobilitat elaborat a l’efecte no es 
considera necessària la redacció d’un Estudi d’Avaluació de Mobilitat Generada, 
d’acord amb el Decret 344/2006, de 19 de setembre.  
 
 2n.- REQUERIR al legal representant de “22 arroba Sant Cugat SL” perquè 
aporti abans de sotmetre a informació pública l’expedient, certificació de titularitat, 
domini i càrregues de la finca objecte del Pla Parcial, d’acord amb el que determina 
l’art. 102.1.a) del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme en relació a l’art. 84.2b) 3r. del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el seu Reglament. 
 
 3r.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini D’UN MES a partir 
del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província, en un diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes municipal i 
mitjans telemàtics, de la forma legalment prevista i NOTIFICAR el present acord a 
tots els propietaris afectats per l’àmbit territorial del projecte, segons allò que preveu 
l’art. 102 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
 4t.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent que 
s’haurà d’evacuar en el termini reglamentari, d’acord amb allò que preveu l’art. 85.5) 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, així com a l’Àmbit de Gestió de Medi 
Ambient i Mobilitat municipal. 
 
 5è.- TRASLLADAR el present acord al promotor de l’esmentada figura de 
planejament. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SRA. 
SUBIRÀ: Portem a aprovació l’aprovació inicial del projecte de modificació puntual 
del Pla Parcial d’Ordenació a La Guinardera -Sector 1 d’acord amb el projecte 
elaborat per part dels tècnics municipals i també d’acord amb la sol·licitud que ha fet 
el representant de l’empresa 22@SANTCUGAT tenint en compte l’interès públic 
d’aquesta modificació. Aquesta aprovació inicial es sotmet a informació pública per 
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termini d’un mes a partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Aquesta modificació que portem avui té 
per objecte ampliar el ventall d’usos admissibles als locals del Parc Empresarial 
@SANTCUGAT per a que vostès es situïn a un edifici d’oficines que hi ha al davant 
del Centre Comercial Sant Cugat. Amb aquesta modificació de planejament es 
proposa reconèixer de manera expressa la possibilitat de prestar tota una sèrie de 
serveis en aquest entorn empresarial: bàsicament serien serveis com ara 
l’ensenyament, que tant pot ser de tipus superior o d’adults però també de llar 
d’infants o d’escoles bressol, per exemple. Entenem que un servei d’aquest tipus 
també permetrà conciliar millor la vida laboral amb la vida familiar de qualsevol 
treballador d’aquell sector. També es possibilita la prestació de serveis privats al 
públic, com per exemple serveis d’informàtica, de telefonia mòbil, de reprografia i 
copisteria, que completen l’activitat professional i laboral que es desenvolupa al Parc 
Empresarial. L’ús alimentari i comercial per tal de satisfer necessitats també puntuals 
dels usuaris del Parc Empresarial o fins i tot l’ús esportiu per tal de fer possible la 
implantació d’algun gimnàs que també pot ser útil en aquest entorn. Per tant, tenint en 
compte l’interès que entenem que té aquesta modificació proposem la seva aprovació 
al Ple. 
 

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. Toni Ramon.) 
 
 15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL 
D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA I CONCRECIÓ DEL TIPUS D’EQUIPAMENT 
UBICAT AL PG. DE LA GUINEU CANTONADA CARRER BROLLADOR. (EXP. 
NÚM. 82001/97). 
 
 1r.- APROVAR, d’acord amb el que determina l’art. 60.1) i concordants del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa de textos legals 
vigents a Catalunya en matèria urbanística, en relació amb la disposició transitòria 
vuitena de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, aplicable per raó temporal de 
l’expedient, el text refós relatiu al Pla Especial d’Ordenació Volumètrica i concreció 
del tipus d’equipament ubicat al Passeig de la Guineu, cantonada carrer Brollador, 
promogut per part de la Comunitat Cristiana Evangèlica, d’acord amb el projecte 
elaborat per part de l’arquitecte Ambròs Monsò Celma, aprovat provisionalment pel 
Ple Municipal en sessió celebrada en data 18 de febrer de 1997, i aprovada 
documentació complementària per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en 
data 30 de juliol de 2002 i que incorpora les determinacions de l’acord de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió d’11 de desembre de 2002, que aprovà 
definitivament l’esmentat Pla Especial, pendent de publicació a l’aportació d’un text 
refós verificat pel Ple municipal que exclogués del projecte la porció de sòl de 319 m2 
i s’aportés documentació acreditativa de la inscripció al Registre de la Propietat 
corresponent de la indivisibilitat dels terrenys. 
 
 2n.- SOL·LICITAR a l’I·ltre. Sr. Registrador de la Propietat del Registre núm. 2 
de Sant Cugat del Vallès la inscripció de declaració d’indivisibilitat de la parcel·la, 
sobre la finca registral núm. 8.996-N del Registre de la Propietat núm. 2 de Sant 
Cugat del Vallès, d’acord amb les determinacions de l’esmentat Pla Especial. 
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 3r.- ELEVAR l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, 
per tal d'interessar la seva conformitat a l'esmentat text refós, així com ordenar la 
publicació de l'acord d'aprovació definitiva de data 11 de desembre de 2002 als 
efectes de la seva executivitat. 
  
 4t.- DONAR trasllat del present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix. 
 
 5è.- NOTIFICAR el present acord al promotor, als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Abans però de defensar el punt ens han 
demanat la paraula per part de l’Església Protestant de Valldoreix i del Consell de 
l’Església Protestant, el Sr. Moisès Ximeno. No sé si voldran exercir la paraula. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sra. 
Conesa... 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA, És una qüestió d’ordre? 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sí. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA, Digui Sra. Rodríguez. Disculpi Sr. Ximeno, un 
moment. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Era 
per demanar si es podia quedar aquest punt sobre la taula, donat el cas de que 
encara que es preveu de que els 300 i escaig metres queden fora, però crec que és 
el moment d’intentar treballar i posar en ordenació tot aquell sector que tant està el 
Ferran Clua com també està la comunitat evangèlica.  
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: És per una 
qüestió d’ordre. M’han demanat els companys dels Grups municipals d’Esquerra 
Republicana i Iniciativa per Catalunya-Verds, que fes una intervenció en el seu nom 
per demanar, per argumentar que aquest punt quedi damunt la taula, i no es porti al 
Ple. Per tant, per una raó d’ordre intervinc explicant per què volem que quedi sobre la 
taula. Primer perquè pensem que el diàleg institucional entre les administracions i els 
privats és necessari i pot beneficiar l’interès general. Pensem que és hora de parlar 
des de l’Urbanisme i no des de les declaracions partidistes o el descrèdit de les 
persones que no ajuden als ciutadans. Pensem que aquest tema s’ha escapat, 
lamentablement de l’àmbit urbanístic i és necessari reconduir-lo amb una negociació 
franca i oberta. Per a nosaltres és important que s’abordin les solucions d’ordre 
urbanístic i mobilitat que hi ha pendents en una zona amb clara vocació escolar i 
esportiva tal i com ha posat sobre la taula l’Entitat Municipal Descentralitzada. Volem 
que quan arribi aquest tema en el Ple aquests temes s’hi contemplin perquè és 
necessari. En segon lloc, perquè en aquest moment pensem, volem que quedi 
damunt de la taula, perquè no hi ha cap termini sobre la taula que obligui a haver 
d’adoptar avui un acord obligatòriament. Més de tretze anys és exactament el retard 
que hi ha en regularitzar aquest tema i per tant, pensem que si es necessiten una, 
dues o tres setmanes més per enfocar i encarar un diàleg entre les parts pot 
beneficiar al conjunt i pensem que és la millor manera de sobrepassar el que a totes 
llums es va fer malament en el passat. Tercer, volem expressar el respecte més 
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profund per la tasca, per la confessió religiosa i per la tasca també d’interès general 
que realitza l’Església Protestant a Valldoreix. Pensem que en la negociació s’ha de 
ser escrupolós en el respecte dels drets públics i de privats com pertoca en un Estat 
de Dret i per això volem que la solució que s’adopti no s’imposi a cap de les parts. Per 
això volem que aquesta petició quedi damunt la taula i en el cas que l’equip de govern 
decideixi portar el tema a votació anunciem la nostra abstenció, agrair, com deia, la 
confiança que han fet els altres portaveus en mi i també la llibertat d’expressió que 
m’han donat. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SRA. 
SUBIRÀ: Bé, entenem que el que fa avui l’Ajuntament amb aquest tràmit és complir 
escrupolosament el que determina la legislació. Donem compliment a un tràmit que 
va quedar en el seu moment en suspensió com ara explicaré en el moment d’exposar 
al Ple i que no hi ha cap causa de tipus jurídic que determini la necessitat de deixar 
aquest punt sobre la taula. Per tant, mantindrem la seva exposició en aquest Ple. 
 

TORN DE VOTACIÓ PER DEIXAR EL PUNT DAMUNT LA TAULA 
 
Vots a favor:      11 (PSC, ICV-EUiA, PP, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
Vots en contra: 14 (CiU) 
Abstencions:       0  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Es rebutja doncs que el punt quedi a sobre la 
taula i es procedirà a discutir en aquest plenari d’avui. Dèiem que havien sol·licitat per 
intervenir en el Plenari el Sr. Moisès Ximeno, que està aquí representat. Endavant Sr. 
Ximeno. 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. MOISÉS XIMENO, EN REPRESENTACIÓ DEL CONSELL 
DE L’ESGLÉSIA PROTESTANT, EN ELS TERMES DE L’ART. 44.2.ll) DEL 
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. 
  
Avia’m en primer lloc sóc Moisès Ximeno representant de l’Església protestant de 
Valldoreix, com heu sentit fins ara i bé en primer lloc dir-vos que si estem aquí -no 
només jo en representació de l’Església sinó també un bon gruix dels membres i 
simpatitzants de la mateixa- és per donar impuls i recolzament a l’aprovació definitiva 
del planejament urbanístic on està l’església, el seu terreny i la confirmació de 
l’executivitat del mateix. Dit això que en definitiva podria ser el resum però és el 
principi m’agradaria una mica explicar-vos, potser pels que no ho coneixen, fer una 
mica l’explicació del què és l’Església. L’entitat, l’Església Protestant de Valldoreix és 
una entitat religiosa sense afany de lucre -com ja deveu saber- legalment constituïda i 
de funcionament democràtic i assembleari. Integrada i finançada per les donacions 
voluntàries dels seus membres i simpatitzants i que té com a finalitat que no podia ser 
d’una altra manera la proclamació de l’Evangeli en Jesús. Quina missió tenim a 
Valldoreix, Sant Cugat, Catalunya, a la resta? Doncs volem ser un punt de presència 
cristiana en l’àrea d’aquest Vallès nostre compartint l’Evangeli aquest de Jesús, 
servint a la societat i satisfent les diferents necessitats que pugui tenir la gent. 
Nosaltres els cristians diem proïsme però la societat civil més laica podríem dir que 
són les persones que tenim al voltant els més necessitats, des dels més petits, més 
grans, joves, a tothom. Aquesta és la missió. La labor social de l’entitat com abans 
havia quedat dit aquí bé hem participat en actes a Valldoreix amb la col·laboració de 
l’EMD, participació en la Festa Major, portem 10 anys col·laborant aportant Concert 
Gospel, organitzant aquestes edicions, participant en la Cavalcada cada any, fins i tot 
un any varem aconseguir el primer premi, deixant que tothom col·labori, participi, 
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gaudeixi d’ella mateixa, participant en tots els òrgans locals als quals hem estat 
convidats. La col·laboració amb l’escola, veïns, els centres esportius, poliesportius 
que tenim al costat és mútua. O sigui cedim els locals, ells ens els cedeixen a 
nosaltres, no tenim cap problema, el Ferran Clua i el complex esportiu. A les sessions 
i com sempre i és normal són gratuïtes per reunions d’entitats, etc. com molts de 
vosaltres podeu saber. La participació fins i tot en el concert de la Festa Major, aquí 
de Sant Cugat del Vallès, com tots podeu recordar també un Grup de Gospel, Bobby 
Lewis, que va venir d’Estats Units, doncs la Confederació d’Esglésies van fer una gira 
per l’Estat espanyol després Catalunya i aquí varem intentar des de Valldoreix que 
poguéssim portar aquest grup aquí també. La intensa activitat social que voldríem 
que fos més passa també per coses de caire exterior com poden ser ajudes 
humanitàries a Haití, Guinea Equatorial, Senegal, o sigui, podem ser petits, podem 
estar aquí, però intentem col·laborar amb el món exterior també. I també ara amb el 
temps de crisi, aguditzat en aquests dies, també a Valldoreix, també a Sant Cugat i a 
tot arreu, doncs tenim la creació d’un rebost solidari en el qual tenim obert per a 
recollir aliments i no només la recollida per part dels membres, sinó que està obert a 
tothom i ho portem a esglésies, també la gent de Valldoreix i esglésies per a que ho 
reparteixin per Sant Cugat. Això que poden ser paraules d’església penso que és molt 
important perquè se sàpiga una mica la feina que fins ara estem realitzant. Respecte 
al tema del terreny la informació sobre el terreny jo els vull donar una mica 
d’informació també pels que potser no la coneixeu. L’any 1996 varem comprar un 
terreny, m’agradaria que quedés clar que el varem comprar i escripturar, no com a 
molts llocs s’ha dit de que si te’l van regalar o no, coses pel semblant. Varem 
construir un temple que s’inaugurà l’any 2000 i hem seguit tots els tràmits i 
paràmetres de la legislació. En aquest moment el Pla Estratègic era vigent, perdó Pla 
Especial d’equipaments, era vigent i va ser aprovat de manera definitiva, al menys és 
el que varem entendre. Es van fer les inspeccions tècniques, pels tècnics diferents, 
EMD i també segons ens han dit Sant Cugat i van actuar aplicant les mesures 
correctores en aquell moment, que si unes punxes a la valla, etc. i varem començar a 
funcionar. Hem estat 12 anys sense saber res més d’això i ara a últims d’any ens han 
arribat dues cartes de l’EMD, signades per la Sra. Turu, Presidenta de l’EMD, en que 
previ a les cartes aquestes hi havia els articles i entrevistes a televisions en que 
estem irregulars i que això és molt greu. Nosaltres no ho sabíem que estàvem 
irregulars i han passat 12 anys. A partir d’aquí el que vull explicar ara mateix també 
és una mica que previ a aquestes cartes i previ a tot això, va haver una reunió a la 
qual varem ser citats per la mateixa Presidenta i en la qual se’ns va explicar el tema 
de que aquest barri on hi ha el Complex esportiu, el poliesportiu, l’Església, l’Escola 
Bressol, l’Escola Ferran Clua, està mancada, segons el Grup, està mancada 
d’aparcament i que es va fer una mica l’oferta verbalment de que tot això feia falta un 
tema de pàrquing i avia’m si podíem en principi cedir part del terreny nostre. 
Evidentment nosaltres som assemblearis, jo mateix vaig estar en aquesta reunió, i 
varem transmetre això a l’assemblea. L’assemblea simplement va dir i va transmetre 
això de que ens ho passessin per escrit, perquè ho havíem d’estudiar. Aquí s’han 
acabat totes les negociacions, no hem rebut cap carta, en quant a aquesta demanda, 
ni els temes a canvi ni res. Després han anat sortint més coses, premsa, ràdio, d’uns i 
d’altres i aquí es van acabar els temes. A partir d’aquí també això va ser el maig, o 
sigui abans de vacances, d’aquest any passat i a partir d’aquí, novembre i desembre 
han arribat les cartes sortides als diaris, les cartes de nosaltres demanant-nos que 
ens poséssim al dia, que féssim les correccions en quant a llicència d’activitats. A 
partir d’aquí, ens hem posat a treballar, nosaltres volem estar legals i amb els tècnics 
els hem aportat tot el tema quant a documentació que ens ha estat demanat. A partir 
d’aquí, ens ha estat acceptada la documentació. Avui mateix hem tingut una altra 
reunió amb l’arquitecte i enginyers de Valldoreix, l’EMD i se’ns ha tornat a demanar 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  17.01.11                    pàg. 25 
 

els papers. Nosaltres posarem fil a l’agulla i mans a l’obra. El tema de què fem avui 
aquí doncs és tal i com dic, volem estar bé, o sigui, ens hem sentit agreujats, 
incomodats, pel tema de les declaracions. O sigui, aquí ha sortit en aquest Ple. Hem 
d’estar bé les institucions, les persones, i nosaltres pensem que hem de complir la 
llei, hem d’estar bé amb tothom i més quan som entitats com les ONG’s, com 
associacions, com esglésies, que intentem ajudar i cobrir una mica o molt allà on no 
arribem les Administracions. Jo he estat vicepresident de l’AVAN (Associació Vallès 
Amics de la Neurologia) i sé el que és treballar en conjunt amb vosaltres. I amb la 
Taula de Discapacitats, penso que és una bona eina i allà no hi sóc jo només, o no hi 
estava jo amb la meva associació, n’hi havia molts. I penso que és una bona eina i 
aquí estem. L’Església amb l’obra social que pugui ha de tirar endavant, però les 
relacions entre les institucions i nosaltres no ha d’estar mancada d’una bona entesa. 
Volem estar bé a Sant Cugat i on estem, a Valldoreix amb el que podem, amb l’EMD. 
Aquesta és la nostra posició, per la nostra part pensem que ho estem, el que no 
voldríem és sentir-nos com ens hem sentit fins ara, coaccionats amb un tema 
d’aparcament i tot això. Per altra lloc voldria avui afegir si m’és permès una llista d’uns 
veïns d’allà del barri en la qual amb els seus DNI’s i signatures dons afegeixen la 
seva bona relació que tenen amb nosaltres i a on es recolzen en quant a la pressió 
que estem rebent per part de l’EMD en quant a nosaltres. Voldríem que l’afegissin 
després aquesta llista i també que en cap moment cap institució del voltant, ni cap veí 
ha demanat una falta d’aparcament en aquell lloc. Fins i tot parlant amb la Direcció 
del Ferran Clua ens ho han transmès així mateix. Després si m’és permès ho 
entregarem al Secretari. Res més, jo volia que quedés clar aquest punt i que el nostre 
estar aquí avui és per donar suport tal i com he llegit abans a l’aprovació definitiva del 
planejament urbanístic de que avui tracta el Ple. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA, moltes gràcies Sr. Ximeno i en tot cas aquests 
documents els pot fer arribar al Secretari General del Consistori. Té la paraula la Sra. 
Subirà per exposar el punt que portem a aprovació. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SRA. 
SUBIRÀ: Gràcies Sra. Alcaldessa. Portem al Ple l’aprovació del text refós del Pla 
Especial d’Ordenació Volumètrica i concreció del tipus d’equipament ubicat al 
Passeig de la Guineu cantonada carrer Brollador. Amb aquesta aprovació que vull 
destacar que té un caire formal i de tramitació l’Ajuntament avui el que fa és donar 
compliment a uns requeriments de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona que el 
desembre de 2002 va aprovar definitivament el Pla Especial d’aquest equipament 
però en va decretar la suspensió de la seva executivitat fins que mitjançant un text 
refós s’incorporessin les prescripcions següents: Excloure una porció de terreny, una 
porció de 319 m2 dels quals no s’acreditava suficientment la seva titularitat i aportar la 
documentació acreditativa de la inscripció al Registre de la Propietat corresponent a 
la indivisibilitat dels terrenys objecte del Pla Especial. Aquests dos requeriments es 
complimenten en el text refós que avui es presenta i per tant, procedeix la seva 
aprovació per part d’aquest Ple.  
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: A 
veure el Partit Popular ens abstindrem però ens abstindrem perquè considerem que 
podríem posar-nos a parlar després de quasi bé 10 anys que va ser comunicat per la 
Comissió d’Urbanisme de Catalunya el fet de que faltaven unes mancances, el que 
m’estranya és que no s’hagi avisat o comunicat a la Comunitat Evangèlica el fet de 
que hi havia aquestes mancances. Si com sembla ser avui s’ha complimentat pel que 
hem estat estudiant dins dels expedients que ens van lliurar vostès, però crec que 
entre aquest temps, des del 2002, fins a data d’avui la situació en l’indret on està, tant 
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les piscines, com el Ferran Clua, com la guarderia ha canviat i era per això que 
nosaltres demanàvem que es deixés aquest punt sobre la taula, perquè en aquests 
moments potser era el moment d’intentar parlar abans d’aprovar-ho definitivament 
perquè gràcies a Déu la Comunitat Evangèlica continua funcionant i la labor social 
que estan fent és immensa, com fem també la Comunitat Catòlica, perquè a fi de 
comptes som cristians, no? I és el que ens uneix i tirar endavant els projectes de les 
nostres religions i amb tot el respecte cap a la Comunitat Evangèlica, perquè ens 
sabria molt greu que el fet d’aquest posicionament del Partit Popular es pogués 
interpretar com un atac cap a la comunitat de vostès. Era amb l’interès general 
d’intentar arreglar aquell indret urbanístic que crec que ha estat una mica de 
deixadesa, ja no tan sols per la Comunitat de que no ha lliurat les modificacions 
pertinents que li havíem demanat sinó pel mateix Ajuntament de Sant Cugat d’haver-
lo deixat dormit en el calaix i no haver-se preocupat de mirar de regularitzar-ho. 
Perquè el fet que haguem trigat tant temps en poder-lo portar al Ple crec que ens 
hauríem de fer aquesta pregunta el per què ha estat així? O m’agradaria que em 
responguessin per què ha estat així. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SRA. 
SUBIRÀ: Sí Sra. Rodríguez. El que avui fem de fet és acabar un tràmit que en el seu 
moment va quedar com vostè ha explicat ara bé, inacabat. En aquests moments no 
entrarem a veure avia’m a qui corresponia si al promotor, si a les administracions, el 
fet de donar per acabat aquest tràmit, però jo repeteixo per a que tothom ho entengui, 
aquest tràmit per a que acabés requeria que es complimentessin dues coses molt 
senzilles i d’una transcendència realment petita. Per una banda hi havia una part de 
l’espai diguem-ne sobre el qual es feia el Pla Especial del qual no quedava acreditada 
suficientment la titularitat i això es demanava que s’exclogués d’aquell Pla Parcial, 
així es fa. I per una altra banda, inscriure la indivisibilitat de la finca. No estem parlant 
d’uns fets que alterin de manera fonamental el sentit d’aquell Pla Especial. Són dos 
tràmits purament formals que en aquell moment com a vegades passa no es van 
acabar de complimentar, la Comissió d’Urbanisme va demanar que es 
complimentessin, va aprovar definitivament el Pla Especial, el va aprovar 
definitivament perquè complia amb totes les prescripcions legals que s’exigien en 
aquell moment, es va aprovar definitivament i va determinar la seva suspensió fins 
que es complissin aquests requisits. Ara el que fem és complir aquests dos requisits. 
Això no treu que a partir d’ara, amb aquesta aprovació definitiva feta, que ja s’hauria 
d’haver fet en el seu moment però la fem ara avui, a partir d’aquí s’iniciïn les 
converses que siguin necessàries entre l’Entitat Municipal Descentralitzada i el 
particular per tal d’arribar als acords que facin falta per tal de fer aquelles coses que 
es considerin d’interès per la comunitat. Estic segura que per les dues bandes hi 
haurà bona voluntat per tal de que això es resolgui favorablement i seguint tota la 
tramitació legal que correspongui. Per tant, deixar ben clar que aquest tràmit no 
impedeix a partir d’ara seguir negociant o seguir estant en converses per tal de fer el 
que correspongui en aquest àmbit. Senzillament donem compliment d’un tràmit 
urbanístic que reunia totes les característiques per ser aprovat i és el que fem.  
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Aleshores, si amb aquesta presentació d’aquest Pla Especial nou, quedarà aleshores 
tot el que és el solar replantejat, el que és avui en dia? Quedarà replantejat el que és 
per dir-ho d’alguna manera la parcel·la de la Comunitat Evangèlica? I després una 
altra cosa, no m’han acabat de contestar com hem estat capaços d’una cosa tan 
delicada de deixar-la guardada al calaix durant quasi bé 10 anys. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Crec que sí que l’han contestat, però en tot cas 
... 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: No 
m’han contestat, sí ens hem donat compte que no ho havíem aprovat, no havíem 
requerit a la Comunitat en tal data, “entonemos entre todos el mea culpa y no pasa 
nada” i mirem de posar-nos tots a treballar perquè surti tothom el més ben parat 
possible. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SRA. 
SUBIRÀ: Sra. Rodríguez, crec que el primer punt ja li he contestat, un tràmit que va 
quedar en aquell moment en suspensió i que no es va acabar de tramitar i ara es 
tramita. I en relació al tema que preguntava de si la finca queda retranquejada o 
queda dividida li he de dir que a partir d’ara es pot fer un expedient de domini pel qual 
es pot afegir aquesta porció de la finca de nou a la propietat de l’Església si es que 
poden demostrar la seva titularitat. Tampoc amb aquest tràmit queda exclosa aquesta 
possibilitat.  
 
INTERVENCIÓ DE LA SRA. TURU, EN REPRESENTACIÓ DE L’EMD DE 
VALLDOREIX, EN ELS TERMES DE L’ART. 44.2.ll) DEL REGLAMENT ORGÀNIC 
MUNICIPAL. 
  
Bona tarda a tothom. Bé, jo tal com s’ha dit crec que és bo fer una miqueta d’història 
d’aquest Pla Especial. El Pla Especial és una figura que no ens l’hem inventat ningú. 
El Pla Especial defineix els usos, els Plans Especials defineixen els usos dels 
equipaments i, per tant, s’entén que amb l’ordre de presentació de tramitació doncs 
primer es presenta la proposta, l’Ajuntament de Sant Cugat fa l’aprovació inicial i fa 
l’aprovació provisional, la Generalitat l’aprovació definitiva i quan diu la Sra. Subirà 
l’aprovació definitiva la va fer, com tots nosaltres sabem, que una aprovació definitiva 
quan està condicionada, no està, encara que ho diguin els papers, allò no està 
aprovat de manera definitiva. Això punt ú. Per altra banda, clar, és que no va ser una 
vegada la que l’Ajuntament no va donar compliment a la petició de la Generalitat, en 
van ser dues. O sigui, aquest Pla Especial l’Ajuntament el va aprovar inicialment l’any 
1997 i la Generalitat el va retornar dient que una part de la propietat no quedava 
justificada i en aquest Pla Especial es dibuixaven quines eren les volumetries i els 
edificis que hi havien d’anar, que s’han mantingut fins ara. I aquí es dibuixava 
clarament un edifici, no sé si es veurà, en aquesta ratlla d’aquí ..., un edifici que 
estava posat damunt d’una parcel·la que no era de l’Església Evangèlica. Un edifici 
just trepitjant una parcel·la que no era de l’Església Evangèlica. A l’any 1997 la 
Generalitat li va enviar a l’Ajuntament una carta dient-li que fessin el favor de posar en 
ordre aquestes irregularitats i que en tot cas hi havia 319 m2 que no eren de l’Església 
Evangèlica i que per tant s’havia d’arreglar. L’Ajuntament el va deixar damunt la taula. 
L’any 2002, això el 1997, però resulta que el 1999 l’EMD de Valldoreix -haig de dir 
que no estàvem nosaltres al govern- aprova la llicència d’obres, o sigui, aprova, deixa 
construir l’equipament sense tenir un Pla Especial aprovat. Tots sabem que la 
llicència d’obres mai aprova l’ús, perquè l’únic que pot aprovar l’ús és un Pla Especial. 
Per tant, si s’ha d’aprovar l’ús, per què donem la llicència d’obres? Esperem, com 
hem esperat nosaltres quan hem hagut de fer els nostres equipaments i hem fet els 
tràmits amb l’Ajuntament, que de vegades ens ha costat fins a 3 anys esperar a que 
el Pla Especial estigués aprovat per a poder iniciar la construcció d’aquell equipament 
en qüestió. Des d’aquell moment, l’Església Evangèlica, a pesar de que quedava clar 
i la Generalitat ho deia, seguia ocupant el terreny dels 319 metres quadrats. L’any 
2002 la Generalitat va tornar a comunicar a l’Ajuntament que havia de donar 
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compliment a aquests requisits mitjançant un text refós. Si no m’equivoco, perquè jo 
no tinc l’expedient de l’Ajuntament però hem mirat l’expedient a Barcelona, 
l’Ajuntament va aprovar alguna cosa però la va aprovar per la Comissió de Govern. 
La Generalitat torna a enviar una carta a l’Ajuntament dient-li que allò s’aprova per 
Ple i l’Ajuntament torna a deixar el Pla Especial en el calaix. Crec que és important 
que sapiguem això, bàsicament per una cosa: una perquè cadascú que es pregunti el 
per què s’ha produït això, perquè això més aviat el que crearia -si jo sóc un ciutadà- 
és una certa desconfiança per l’activitat que s’ha portat a l’Ajuntament en relació amb 
els temes urbanístics. Però en qualsevol cas això el que justifica és que ara no cal 
córrer, i que per tant, voler córrer ara per a mi és un acte de prepotència de 
l’Ajuntament perquè no deixa a l’EMD -que ha demanat una entrevista amb la Sra. 
Alcaldessa ja fa uns dies- poder-ne parlar, poder parlar amb la comunitat educativa -a 
la que també li ha fet una carta- per adequar un Pla Especial a una nova situació 
perquè en catorze anys passen moltes coses i evidentment aquella zona no era la 
que és ara. Ja saben vostès que s’ha construït una escola bressol nova, etc. Dir 
també que hem demanat, evidentment, quan hem sabut que això s’havia produït, que 
va ser de pura casualitat darrera d’unes obres d’un barri que se’n diu Bobines a 
Valldoreix, que varem obrir aquest expedient amb intenció de veure si l’Església 
estava obligada a fer-se càrrec d’una part de la urbanització o no, i és quan varem 
veure que aquest Pla Especial estava en aquestes circumstàncies. 
 
 En relació a la carta que he enviat últimament al Consell Evangèlic, bàsicament 
perquè no sembli que no som sensibles a les preocupacions que els hi pot haver 
generat ara, jo entenc de totes maneres que les persones que ara estan parlant no 
són les que serien en aquell moment i que els representaven, que aquest Pla 
Especial contenia un terreny que no era propietat d’ells, sí que ho sabien perquè la 
Generalitat ho comunica al promotor i ho comunica a l’Ajuntament, ja els hi dic jo en 
l’escrit, ja els hi dic que voldríem en primer lloc puntualitzar que en cap cas aquesta 
Administració pretén qüestionar el principi de llibertat religiosa, o el dret a la 
celebració de culte, ni incórrer en discriminació a una confessió religiosa que mereix 
tots els respectes en contra del que s’ha volgut tergiversar als mitjans de 
comunicació. Tanmateix, segueixo dient, no es poden obviar aspectes com el 
compliment de la legalitat i del planejament urbanístic que afecta a l’activitat que 
desenvolupa l’Església Protestant, concretament en la revisió dels expedients que 
consten a l’EMD, etc. Per tant, jo manifesto en aquest sentit a l’Església Evangèlica i 
a més els proposo poder-ne parlar. Però clar, l’Ajuntament decideix ara amb presses, 
ara ens ve d’uns dies, després de 13 anys, tirar endavant aquesta proposta però 
nosaltres el que veiem amb molt poc temps perquè ens vam assabentar la setmana 
passada amb molt poc temps que aquesta proposta està plena d’incongruències, 
d’errades, a part de les peticions que tenim nosaltres de reunió amb les parts 
afectades. Dir també que per poder-nos reunir el que varem fer a l’EMD el mes 
d’octubre va ser demanar a Urbanisme de la Generalitat la caducitat del Pla, perquè 
els nostres juristes ens deien que 3 mesos després que la Generalitat va enviar l’any 
2002 la petició d’esmena del Pla ja es considerava caducat. Aquí ja ho sé que els 
juristes de l’Ajuntament i els de l’EMD no acaben de coincidir. En tot cas, direm que té 
una importància relativa perquè estem posats per poder arreglar les coses. 
 
 En les incongruències què hi veiem? Veiem que en els documents del text 
refós no es contempla per exemple l’estat actual del terreny. Aquest text refós que 
avui s’aprova adjunta un plànol on no existeix un edifici, quan existeix una Església. 
No contempla en el seu articulat fins i tot uns aspectes que són purament tècnics que 
quan parla de que un terreny d’aquest tipus quins són els usos que pot tenir doncs no 
especifica que el que no pot tenir és un ús residencial per la gent gran, relativament 
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important. De totes maneres estem en un Estat de Dret i a tots ens importa fins l’últim 
punt, fins l’últim aspecte d’allò que diu la llei. L’estudi econòmic-financer no contempla 
tampoc com a càrrega urbanística l’accessibilitat i la vorera del carrer Brollador. 
Tenim pendent de resposta de la Generalitat això que he dit, i en el document d’avui 
hi consta el mateix Pla d’etapes per la construcció de dos edificis previst fa 10 anys i 
que va quedar sense efecte l’any 2007. Perquè del 1997 fins al 2007 passen aquests 
10 anys i aquest Pla d’etapes també queda caducat. Caldria revisar aquest Pla 
d’etapes, adaptar-lo a la situació actual i per tant arreglar-lo. Ara el document és 
veritat que exclou el terreny, aquest terreny que està ocupant l’església, de 319 m2, 
però genera una resta de terreny qualificat d’equipament que mai es podrà edificar 
perquè és un terreny que és petit. Per tant, què passaria?, doncs que inicialment no 
se li podria donar un ús quan hi hauria una solució de gestió, també a través d’aquest 
document que s’aprova avui que seria la reparcel·lació de l’àmbit incorporant els 319 
m2. Aquesta superfície integrada a l’àmbit permetria planificar en el futur que es 
destinés a aparcament en una zona que té necessitat atesos uns equipaments -tal i 
com he dit jo- escolars, que s’hi han construït. Això permetria arribar a acords amb el 
titular d’aquestes escoles per fer-ne un ús compartit pels usuaris de l’Església i els de 
la comunitat educativa, considerant la no coincidència horària. Però per això caldria 
que parléssim amb la propietat i amb l’Ajuntament i arribar a acords per modificar el 
disseny dels edificis que vostès avui posen en la proposta que volen aprovar, que en 
definitiva dibuixen en el lloc on ja impossibilita pel futur poder generar una àrea 
d’aparcament. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Hauria d’anar acabant Sra. Presidenta. 
 
 . PRESIDENTA DE L’EMD, SRA. TURU, EN REPRESENTACIÓ DE L’EMD 
DE VALLDOREIX: La previsió de l’aparcament per tant, s’hauria de situar a la 
parcel·la del Tigre, que és on apareix en aquesta proposta que fan vostès un edifici 
que és extremadament petit. Per tant, la nostra proposta és revisar el plantejament de 
l’edificació de la volumetria, no fent un edifici molt gran que ara plantegen i que 
inhabilita qualsevol possibilitat de generar un camí entre l’edifici del parvulari del 
Ferran Clua i l’escola, l’edifici central, ara la inhabilita si vostès aproven el format que 
avui estan aprovant, fan un gran edifici en el que tapa absolutament l’accés i per tant, 
podríem tornar a parlar de com fer-ho, cosa que seria important perquè a més no 
generaria l’impacte que això pot representar. Per altra banda, recordar que ara seria 
el moment adequat perquè en aquest moment està construït només el 17% de tot el 
sostre previst. Sembla obvi que per fer ara una bona planificació i considerant que 
després d’aquest endarreriment no ens ha de venir d’uns quants dies per poder parlar 
les tres parts i Sra. Conesa deixi’m dir-li que avui podem fer un exercici de 
responsabilitat intentant conciliar l’interès públic i el privat, jo diria que en el primer no 
hi havia conciliació, retirant el punt i posant-nos tots a treballar, seria el més adequat, 
perquè les administracions estem obligades a treballar pel futur, o vostès prendran la 
seva decisió de no fer-ho afavorint interessos privats i deixant a banda propostes 
raonables de planificació de futur i treballades en favor de l’interès públic i que no 
perjudiquen en cap cas l’activitat de l’Església Evangèlica, però que sí perjudiquen i 
no donen ja possibilitats a fer un pas entre dos edificis d’una mateixa escola en que 
des d’aquell moment s’està obligant a nens de 5 anys a sortir cada dia a caminar per 
les voreres de 3 carrers, per anar només a dinar l’escola o per anar a fer qualsevol 
activitat de tipus lúdic o de tipus escolar. Per tant, això està a la seva taula. Gràcies. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SRA. 
SUBIRÀ: Sra. Turu, vostè ha esmentat en diverses ocasions el concepte de les 
presses. Permeti’m que li digui que la única persona que aquí ha actuat amb presses 
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i amb una certa nocturnitat -si em permet l’expressió- ha estat vostè, que en el seu 
moment va demanar la caducitat d’aquest expedient a la Generalitat sense ni tan sols 
comunicar-ho a aquest Ajuntament, cosa que no posa de manifest, ni respecte, ni 
lleialtat institucional segons el nostre parer. No és precisament una mostra de lleialtat 
institucional. Respecte als motius que s’al·leguen des de l’EMD per declarar la 
caducitat d’aquest expedient també entenem que responen a unes consideracions 
que no s’ajusten al tràmit que donem compliment avui. Vostè està fent referència a 
tota una sèrie d’aspectes que vostè manifesta que són d’interès general per l’àmbit de 
Valldoreix que com he dit jo abans no queden invalidats amb l’aprovació que fem 
avui. El nostre Estat de Dret protegeix òbviament l’interès general però també 
protegeix l’interès dels particulars. També defensa la propietat privada, i és per això 
que determina una sèrie de procediments i de tràmits a partir dels quals si una 
Administració considera que un espai és d’interès públic o és d’interès general i 
respon a una utilitat pública doncs s’ha de seguir tot un procediment per tal de 
determinar-ho i procedir a la seva adquisició o en aquest cas a la seva expropiació. 
Cal separar completament allò que hem aprovat en aquests moments a nivell de 
tràmit urbanístic, que, repeteixo, no invalida qualsevol negociació posterior, qualsevol 
conversa que vostè pugui mantenir amb els propietaris d’aquest equipament de la 
manera que vostè ho està exposant sembla atribuir-nos a l’Ajuntament de Sant Cugat 
la responsabilitat de que a partir d’ara tot això queda absolutament invalidat o aturat. 
Qualsevol possibilitat d’entesa, entenem que aquí entra en joc la capacitat política, la 
capacitat de negociació de les Administracions per poder arribar a acords. Avui, com 
he repetit en diverses ocasions donem compliment a un tràmit d’acord amb la 
legislació vigent i a partir d’aquí entren tota la resta de consideracions. També ha fet 
vostè referència a una cosa que també he comentat abans i és el tema d’aquesta 
parcel·la, d’aquest espai, que en aquests moments queda exclòs. Jo abans ja he 
comentat que es pot iniciar amb posterioritat un expedient de domini per tal 
d’incorporar-lo de nou en l’àmbit del qual estem parlant. També ha fet referència a la 
llicència d’obres. En el seu moment li va ser concedida una llicència d’obres que li va 
ser concedida legalment. S’ajustava a totes les determinacions del Pla Especial que 
estava aprovat. No vulgui fer creure que aquesta llicència no estava ben concedida, 
perquè fins i tot ha de saber que la normativa urbanística del PGM permet que en 
absència de Pla Especial si aquell Pla Especial en aquell moment no s’hagués 
aprovat, o en aquest cas estava en suspensió, es podia construir amb els paràmetres 
de l’entorn més immediat, que en aquest cas és el 20a10 que és el que es va fer. Per 
tant, també en aquest cas això estava fet correctament. En aquell moment les 
esglésies o els centres de culte no estaven regulats tal i com ho estan ara i per tant 
tampoc requerien llicència d’activitats i altres consideracions que fa vostè sobre el Pla 
d’usos o el Pla d’etapes, són elements que no són determinants en l’aprovació 
d’aquest expedient. Per tant, repeteixo, li recomanem que a partir de l’aprovació 
d’avui es segueixi tota la tramitació corresponent pel que fa referència al que vostès 
consideren que s’ha de fer respecte d’aquest terreny. Ha tingut, de fet, en relació per 
exemple a la caducitat temps per fer alguna petició en aquest sentit i no s’ha fet i com 
he repetit també en diverses ocasions és la nostra feina mirar de conciliar els 
interessos d’uns i altres d’acord amb les eines que ens dóna l’Estat de Dret i no ens 
sembla correcte voler utilitzar altres vies que no són les estrictament ajustades a la 
legalitat. 
 
 . PRESIDENTA DE L’EMD, SRA. TURU, EN REPRESENTACIÓ DE L’EMD 
DE VALLDOREIX: Sra. Subirà, les dues Administracions sabrem què fem si un dia 
som capaços de seure i reglamentar el funcionament de col·laboració i cooperació 
entre les dues administracions, sinó sempre tenim insatisfaccions vàries per totes les 
parts, perquè al no estar reglamentat doncs anem fent sobre la marxa. 
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 En relació a les llicències d’activitats no és cert el que vostè diu, perquè miri, si 
vostè revisa l’expedient del 1997 o del 2000 no només va haver l’enginyer de l’EMD 
que va obrir un expedient d’activitat, no, és que resulta que van obrir un expedient 
d’activitat l’enginyer de l’EMD i en va obrir un d’activitat l’enginyer de l’Ajuntament de 
Sant Cugat, on cada un deia quins eren els requisits que calien per a que l’Església 
Evangèlica complís els requeriments que deia la llei, de seguretat, d’accessibilitat, 
etc. Insisteixo que l’ús no el concedeix una llicència d’obres sinó el concedeix la 
Generalitat de manera definitiva aprovant un Pla Especial. I què ens estan dient 
vostès? No invalidem res. Sí que invalidem i insisteixo. Han fet una disposició dels 
edificis damunt del terreny que impossibilita un pas de connexió dels nens del 
parvulari amb l’escola central, la impossibilita. I respecte de l’aparcament just en la 
part del terreny que s’ha hagut de retallar que queda de propietat de l’Església hi 
posen un edifici que no té cap sentit perquè és un edifici extremadament petit 
bàsicament com si semblés que és que no es tenia intenció d’atendre qualsevol de 
les peticions fetes per l’EMD de Valldoreix que és la de plantejar una zona 
d’aparcament, una zona d’aparcament que, insisteixo, es necessita i a més recordo 
que la mobilitat i tot el que té relació amb la mobilitat i l’ordenació del trànsit és 
competència de l’EMD, per tant l’EMD és una administració propera al territori, 
considera que allà aniria molt bé poder fer un aparcament. Dir-los que vostès han 
apostat per aquesta precipitació i dir una vegada més que ho lamento. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SRA. 
SUBIRÀ: Miri Sra. Turu, per sort en aquest Consistori no necessitem d’excessives 
reglamentacions perquè hi hagi un clima de respecte i de lleialtat entre les persones 
que el composem. Vostè ha estat aquí en aquest Ple des de l’inici i ha vist, 
precisament, les referències que s’han fet respecte aquest tema. Per tant, no crec 
que la base del respecte i de la lleialtat institucional entre les administracions que hi 
ha en aquest terme municipal s’hagi de basar necessàriament amb un reglament, o 
pel fet de que aquest reglament no existeixi aquestes hagin de desaparèixer de la 
nostra relació. Voldríem que aquest clima, aquest bon clima que tan bé es posa de 
manifest aquí també existís amb l’EMD. Pel que fa, em sap greu reiterar-me perquè, 
repeteixo, moltes de les consideracions que fa vostè sobre el futur d’aquest espai, en 
relació a aquest camí, en relació a aquest aparcament, no queden aturades per 
l’aprovació d’aquest text refós, per l’aprovació del tràmit que fem avui en aquest 
Consistori. A partir d’ara, els correspon a vostès iniciar les converses i els tràmits 
legals que estableix l’ordenament jurídic per tal de dur-ho a terme. Sàpiga també que 
per part nostra hem mirat també  l’interès que hi havia en l’entorn per fer aquest camí 
o si hi havia aquesta manca d’aparcament i per part, com també s’ha comentat 
abans, de la comunitat educativa, no se’ns ha traslladat com Ajuntament l’estricta 
necessitat d’aquest camí, cosa que no vol dir que no s’hagi de fer o que no es pugui 
fer. Això ja li correspondrà com vostè ha dit a vostè determinar-ho i seguir el 
procediment que correspon en aquest cas. Per tant, repeteixo, aquí s’acaba un tràmit 
que s’hauria d’haver acabat ja fa uns anys i que per les circumstàncies que siguin 
s’acaba avui aquí, i a partir d’aquí comença una nova etapa que li correspondrà a 
vostè liderar.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      14 (CiU) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:     11 (PSC, ICV-EUiA, PP, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 
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 16.- PROPOSTA D'APROVACIÓ 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. núm. 107/10). 
 
 1r.- APROVAR, en els termes previstos a l'art. 94 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), expedient de contractació per a 
l’adjudicació per procediment obert i tramitació ordinària del contracte dels serveis de 
conservació i manteniment dels parcs i jardins públics de Sant Cugat del Vallès, 
essent el preu de licitació la quantitat de 10.854.431,36 € (IVA no inclòs). 
 
 2n.- APROVAR, en els mateixos termes presentats, el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec prescripcions tècniques que regeixen el contracte. 
 
 3r.- OBRIR el procediment d'adjudicació fixant com a forma de selecció del 
contractista el sistema de licitació pública mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària de conformitat amb allò que disposen els arts. 141 a 145 de la LCSP. 
 
 4t.- AUTORITZAR l’import de 2.713.607,85 € més el 18 % d’IVA equivalent a 
un import de 393.473,14 €, amb una despesa total agregada de 3.107.080,98 € (IVA 
inclòs), amb càrrec a les partides del pressupost municipal vigent que tot seguit 
s’indiquen: 
 
73000 17100 2270001 40200   2.496.376,60 € (IVA inclòs) 
73000 17100 2270006 40200        284.304,46 € (IVA inclòs) 
73000 17100 2270008 40200        326.400,00 € (IVA inclòs) 
 
 5è.- DOTAR per l’import de 3.107.080,98 € (IVA inclòs) els pressupostos 
municipals corresponents als exercicis 2012, 2013 i 2014 condicionat a l’existència de 
crèdit suficient i adequat per als esmentats exercicis de conformitat amb el que 
estableix l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 6è.- CONVOCAR licitació pública mitjançant anuncis a inserir al Diari Oficial de 
la Unió Europea, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el perfil de 
contractant de l’Ajuntament en els termes que disposen el plec de clàusules 
administratives particulars i els arts. 126 i 143 de la LCSP. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SRA. 
SUBIRÀ: Portem a aprovació l’expedient de contractació per a l’adjudicació per 
procediment obert del contracte del servei de conservació i manteniment dels espais 
verds públics de Sant Cugat. Les principals novetats i característiques d’aquest 
concurs que presentem avui és que en el terme municipal de Sant Cugat dins 
d’aquest àmbit de gestió i manteniment d’espais verds, de parcs i jardins, s’incorporen 
56 noves hectàrees, entre d’altres la Costa del Golf, el carrer Estapé, el Parc de Can 
Ametller, etc., de manera que en el nostre terme municipal en aquests moments 
l’Ajuntament de Sant Cugat passa a gestionar un total d’unes 235 hectàrees 
aproximadament. Una quantitat de verd urbà del qual estem orgullosos i que 
considerem que és força important. També s’incorpora el desbrossament de zones 6b 
que fins ara es gestionaven a banda de la concessió així com les despeses 
relacionades amb la Festa Major. Vostès saben que moltes activitats de la Festa 
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Major de Sant Cugat es desenvolupen en espais verds públics on fins ara el 
manteniment o la posada al dia d’aquests espais amb posterioritat a la Festa Major 
quedaven a banda de la concessió i amb aquest plec s’incorporen. També 
s’incorporen les reparacions d’infraestructures de reg, xarxes, conduccions, vàlvules, 
etc. que fins ara també s’havien d’adquirir a banda. Es simplifiquen i es racionalitzen 
les tipologies de verd urbà amb les quals es divideix la ciutat i amb les quals 
qualifiquem els diferents espais verds de la ciutat. Es defineixen obres de millora en 
els plecs tècnics pels diferents sectors que són d’execució voluntària i que tenen una 
valoració de fins a 12 punts per aquelles empreses que les vulguin incloure en les 
seves ofertes. S’estableix també un possible increment de fins el 5% de la superfície 
de cada sector sense que aquest pugui repercutir en un increment del cost del 
manteniment de la ciutat. És a dir, si en el període de 4 anys pel qual està establert 
de durada aquest concurs hi ha alguns espais que en aquests moments no estan 
incorporats que s’urbanitzen i passen a ser incorporats, sempre i quan no superin el 
5% del total del sector queden incorporats sense un increment de cost del 
manteniment d’aquest espai. Cal dir que aquest és un concurs per 4 anys més 2 de 
possible pròrroga, que si bé en aquest moment la ciutat de Sant Cugat la teníem 
dividida en 3 sectors, cadascun dels quals gestionats per una empresa de gestió i 
manteniment diferent, en aquests moments passem a dividir la ciutat en 5 sectors. 
Que el preu de sortida és de 2.713.607,874 euros, sense IVA. Que es limiten les 
baixes un màxim del 10%. Això ho fem perquè tot i que entenem que és un avantatge 
diguem-ne de cara a l’Ajuntament que les empreses ofertin preus competitius i a la 
baixa, entenem que per sota d’aquest 10% de baixa doncs podria posar en qüestió la 
qualitat del manteniment d’aquests espais verds de la ciutat que són per a nosaltres 
un orgull. S’incorpora també com a novetat el seguiment GPS dels vehicles que faran 
aquest servei a la ciutat. S’estableix una reserva del 2% del preu de licitació per a 
realitzar un control de qualitat del servei; aquest és un element que també ens sembla 
important que en un moment determinat poguem des de l’Ajuntament però amb 
pressupost extret del concurs poder encarregar una auditoria de qualitat del servei 
que s’està prestant en aquest cas a nivell de manteniment dels parcs i jardins de la 
ciutat. S’incorpora un projecte que ja l’hem iniciat i que ens sembla important pel que 
fa a l’estalvi d’aigua que és el reg intel·ligent dels parcs i jardins municipals i 
s’incorporen també una sèrie de millores socials addicionals com el fet de valorar 
especialment la subcontractació d’un centre especial de treball pel manteniment de 
les escoles i les escoles bressol. Entenem que aquest és un plec molt ben fet i és per 
això que també vull agrair als serveis tècnics municipals, al Departament de Paisatge 
i Verd Urbà de l’Ajuntament, al Sr. Jordi Torrijos, la Sra. Joana Astals i els seus 
suports administratius i a l’àrea de Medi Ambient en general l’esforç que hi han posat i 
també al Departament de Contractació i de Gerència de l’Ajuntament el suport que 
han donat en la seva elaboració. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 17.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
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IMPLANTACIÓ CAMÍ ESCOLAR A SANT CUGAT: Bé, la meva pregunta és 
recordant que el Ple de 19 d’abril de l’any passat, de 2010, varem aprovar una moció 
institucional on s’iniciava un projecte per a crear, o millor dit per implantar el camí 
escolar segur als nostres alumnes i infants d’aquí Sant Cugat. Entre altres coses es 
parlava de l’estudi que coordini la implantació d’aquests camins escolars de forma 
gradual a partir del proper curs escolar, vol dir aquest curs que hem començat, fer 
tots els esforços necessaris per obtenir el finançament necessari per fer-ho, incloure 
el projecte “camins escolars segurs” al Pla de Mobilitat de Sant Cugat, estudiar la 
creació de la figura de l’agent cívic per ajudar de forma coordinada a la Policia Local 
el tema d’entrades i sortides de les escoles i també es parlava d’una campanya de 
sensibilització entre els comerciants del barri perquè les botigues lluïssin un distintiu 
que era per centre d’ajuda o de suport als nanos que necessitessin qualsevol cosa 
durant el seu recorregut escolar. I finalment, amb l’acord cinquè de traslladar aquests 
acords al Consell Escolar de les AMPES. Jo voldria demanar a qui pertoqui què s’ha 
fet d’això fins ara. Aquesta és la primera pregunta.  
 
ESTAT PAVIMENT PASSATGE SANATORI I TURÓ DEL FUMET: L’altra, vostès 
saben i em sap greu perquè ho vaig tirar fa poc temps a les escombraries que fa un 
mes i tres dies aproximadament els veïns de dos carrers de la Floresta, Passatge 
Sanatori del Fumet i Turó del Fumet es van trobar dins d’un nou producte que havien 
posat per pavimentar el carrer forquilles, culleres, piles, taps de sortides de gas de 
fogons, etc. També preguntar quan es pensa retirar aquest producte, que realment 
representa un perill i que a dia d’avui, avui a les 5 de la tarda, encara no s’havia 
retirat.  
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SRA. 
SUBIRÀ (RESPOSTA): 
 
IMPLANTACIÓ CAMÍ ESCOLAR A SANT CUGAT: Sr. Massanés, com vostè segur 
que ja sap en els darrers mesos s’han fet millores importants pel que fa a la seguretat 
dels infants amb l’ajut dels propis infants amb diverses escoles de Sant Cugat, 
sobretot pel que fa a la regulació de les entrades i sortides d’aquestes escoles i s’ha 
demanat també la col·laboració de la Diputació de Barcelona pel que fa al projecte de 
camins escolars per veure com es pot implantar a la nostra ciutat. Estem seguint 
aquest tema i esperem poder-lo implantar ben aviat a la nostra ciutat. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS, MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT I OBRES, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
ESTAT PAVIMENT PASSATGE SANATORI I TURÓ DEL FUMET: És cert, bé, ho 
hem explicat, hem parlat amb els veïns, fa temps que per tal de poder mantenir, 
mentre no es produeixi la urbanització dels carrers de la Floresta i d’altres llocs del 
municipi, varem provar en un dels carrers de la Floresta que ve de reciclatge de runa, 
sobretot en els carrers que fan pendent perquè el manteniment que fem pugui 
aguantar en millors condicions. Ho varem provar en un carrer, va funcionar molt bé i 
ho varem provar en aquests dos carrers que vostè ha dit de Sanatori i de la Font del 
Fumet. La partida que ens va arribar de la planta de reciclatge de runes era una 
partida defectuosa evidentment. El dia que ho varem anar a treure -que estem a 
l’espera que arribi la nova partida- els mateixos veïns, el Sr. Ramon Obach ens va 
sortir i ens va dir que no ho traguéssim perquè tot i les males condicions del material 
que hi havia allà que estava aguantant bé i que havia aguantat bé les pluges, tot i 
així, nosaltres varem dir que la partida era defectuosa, que no podia haver aquells 
residus allà i que ho havíem de treure. Estem esperant per treure-ho perquè varem 
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anar la setmana passada i just va ploure el dia que havíem d’anar i com que la 
setmana que bé ja ens arriben aquestes terres i aquest material amb les condicions 
que evidentment cal doncs ho hem pactat també amb els veïns i ho hem comentat 
amb ells i ens han demanat també que esperéssim a que ens arribés aquesta nova 
partida per poder fer el canvi. Gràcies. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA 
(RÈPLICA): 
 
ESTAT PAVIMENT PASSATGE SANATORI I TURÓ DEL FUMET: Bé, agrair la 
resposta de la Cristina Paraira. Així ho traslladaré als veïns que m’han trucat aquesta 
tarda i demanar a la Sra. Marta Subirà que a través de la Comissió Informativa 
corresponent s’informi com va progressant aquest projecte “camins escolars”. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
  
RECURS EXTRAORDINARI ADJUDICACIÓ PROVISIONAL CONCURS 
RECOLLIDA ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA: Era per saber si després de que 
hi ha hagut l’adjudicació provisional de la nova contracta d’escombraries i neteja 
viària era saber si hi hagut alguna empresa que ha presentat el recurs extraordinari, 
que s’ha de resoldre en el termini d’un mes. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS, MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT I OBRES, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
RECURS EXTRAORDINARI ADJUDICACIÓ PROVISIONAL CONCURS 
RECOLLIDA ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA: Doncs en aquests moments 
només hi ha dues empreses que han entrat uns escrits anunciant que presentaran un 
recurs. Hi ha temps, hi ha termini, fins ara no recordo si és el 25 o el 26 de gener però 
encara no han entrat cap. 
  
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Ve a ser una 
barreja de precs i preguntes.  
 
PREU ENTRADA FESTA CAP D’ANY PAVELLÓ MUNICIPAL: Aquest passat Cap 
d’Any va haver-hi una festa municipal, per dir-ho d’alguna manera, en el Pavelló 
Municipal, festa que benvinguda sigui, sempre l’hem anat reclamant i quan érem al 
Govern l’organitzàvem de diferents tipus per diferents edats de públic juvenil a Sant 
Cugat i varem poder observar que aquesta festa de Cap d’Any que d’entrada tot 
pintava molt bé tenia un preu de sortida força elevat com per ser una festa popular, 
un preu de sortida de 24 euros que em consta que hi havia altres descomptes quan 
l’entrada era anticipada o si hi havia la Tarja Jove. A més, també en la mateixa festa 
de Cap d’Any que sembla ser que no va tenir un seguiment ni l’èxit esperat, els preus 
d’aquestes consumicions en l’interior de la festa una cervesa valia 4 euros, un 
combinat en valia 7. Per tant, penso que com a model de lleure alternatiu em sembla 
que no anem massa encaminats i encara menys amb una festa que hauria 
d’esdevenir popular.  
 
“PACTE DE NIT”: Voldria a continuació de tot això preguntar com està el famós 
“pacte de nit”. Fa més de 2 anys que anem darrera d’aconseguir seure’ns en una 
taula i poder parlar de què es pot fer i a on s’han de fer les activitats a l’aire lliure a la 
nostra ciutat. Ho estem defensant des de fa més de 2 anys. Ho estem defensant 
perquè creiem que el lleure alternatiu que ens proposen les nostres entitats juvenils i 
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no juvenils de la ciutat és i seria molt enriquidor però veiem que no se li dóna sortida. 
I per acabar, també amb la Sala de Concerts saber si el conveni existeix o no existeix 
en aquests moments. Saben que la nostra principal crítica ha estat que hem anunciat 
una Sala de Concerts però desconeixem quins són els acords reals que hi ha amb 
l’empresa de promoció del lleure alternatiu, de promoció dels grups locals, d’espais 
d’assaig, de preus, etc. Per tant, aquestes tres qüestions, bàsicament aquests dos 
precs de conèixer el conveni, si és que existeix, segona que el pacte de nit, doncs si 
us plau, posin fil a l’agulla i pel que fa a la festa de Cap d’Any jo crec que tindrem 
temps en properes comissions informatives a parlar-ne, valorar-la i analitzar com han 
de ser aquestes activitats populars.  
 
 . REGIDORA D’EDUCACIÓ, SRA. SALAT (RESPOSTA): 
 
PREU ENTRADA FESTA CAP D’ANY PAVELLÓ MUNICIPAL: Els preus de les 
entrades d’aquesta festa de Cap d’Any, una festa de Cap d’Any que feia temps que 
no es feia en aquesta ciutat, trencant una tradició que venia marcada una mica pel fet 
de que TV3 va decidir fer les Campanades aquí a la nostra ciutat el 2003 i tot això 
ens va comportar un canvi de format, obrir la festa de Cap d’Any a l’aire lliure i que 
participessin tot tipus de ciutadans fruit de les accions que contemplava el Pla Local 
de Joventut es va tornar a donar resposta a la demanda dels més joves d’aquesta 
ciutat, és a dir, de pràcticament els menors d’edat, d’oferir una alternativa per tots 
aquells joves que per edat no poden anar a les festes de discoteques, de locals, de 
bars que s’ofereixen per aquestes dates. L’entrada, el preu de l’entrada de venda 
anticipada era de 20 euros i sobre aquest preu de 20 euros es feia un descompte per 
tots aquells que són usuaris de la Tarja Jove, una tarja que com sabeu és gratuïta i 
que s’ofereix a tos els joves de la ciutat, amb la qual cosa el descompte reduïa a un 
preu de 16 euros l’entrada a la festa de Cap d’Any. No és una entrada com vostès 
diuen cara i entenem que estava molt per sota del que es demanava a les sales de 
festes que oferien un equipament musical i una infraestructura com la que s’oferia 
aquí al Pavelló. És cert que el mateix dia de la Revetlla, el preu, com a tot arreu, era 
més car, però també s’aplicava el descompte de la Tarja Jove. Comentar que el 
Pacte de la nit, el pacte per la nit s’han estat treballant des de Via Pública tot el seguit 
de peticions que es feien en aquesta Comissió i s’ha dotat a Via Pública d’una nova 
infraestructura, una nova infraestructura que té com objectiu simplificar el procés de 
via pública i optimitzar els timings que era una de les demandes que posaven damunt 
la taula els membres. Està previst convocar als membres d’aquesta taula en breu, 
entenc, m’ho han traslladat així els tècnics. I pel que fa a la Sala de Concerts que 
vostè també incloïa en aquesta barreja de precs i preguntes, comentar que previ a la 
redacció de qualsevol conveni que hi ha la part més de gestió i més jurídica, però la 
part de contingut i de definició, sobretot de la part més important de retorn a la ciutat i 
el projecte de promoció de grups de música, s’està treballant a nivell tècnic per poder-
ho anar treballant amb els diferents grups de música de la ciutat. Tenim molts mesos 
per endavant abans de que la Sala de Concerts no estigui treballada i volem fer un 
projecte de promoció de grups de música que no només contempli la Sala de 
Concerts sinó que es faci a nivell de ciutat. Un projecte de promoció de grups de 
música local no vol dir única i exclusivament el que es pot fer des de la sala de 
Concerts sinó també vol dir com es pot ajudar des de cugat.cat, que és el grup de 
ràdio i comunicació municipal. També com es pot donar resposta des dels grups 
d’assaig de Torre Blanca o com es pot donar resposta des del Casal de Mira-sol o 
qualsevol bar que pugui fer música.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sra. Salat i permeti’m aprofitar Sr. 
Ramon per felicitar-lo per la seva paternitat, cosa que no hem fet en aquest plenari tot 
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i que la majoria de nosaltres l’hem felicitat personalment, però també és bo celebrar 
aquestes coses en el plenari en el que passem tantes hores.  
 
 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:  
 
MOSTRA D’ART FIRART: La notícia sobre Firart que reclamava a l’Ajuntament 
millores d’infraestructura per desenvolupar la seva mostra d’art al carrer. 
Demanaríem si tenen previst fer alguna actuació al respecte ja que són un col·lectiu 
que dinamitza cada primer i tercer diumenge de mes la vida associativa i artística de 
la ciutat. És referent a Firart, no sé a qui correspongui que em contesti o que ens 
contesti.  
 
MOBILIARI URBÀ RAMBLA DEL CELLER: I el segon punt seria sobre el tema del 
què pensen fer sobre els bancs o cadires de mobiliari urbà de la Rambla del Celler. 
Mentre estan alguns malmesos i continuen col·locades d’una manera perillosa i 
seguint els consells en el seu dia de la regidora Sra. Assun Reyes, caldria que ho 
revisessin urgentment per no tenir cap accident ni infortuni. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT, 
SR. ESCURA (RESPOSTA): 
 
MOSTRA D’ART FIRART: Sr. Roda, li respondré amb molt de gust el primer 
plantejament pel que fa a Firart tot i que hauria de comentar-li que m’he assabentat 
pels mitjans de comunicació també i tinc ganes doncs de parlar amb Firart, amb els 
responsables de Firart, perquè així com d’altres vegades m’han transmès inquietuds 
o alguns problemes que hem pogut resoldre entre tots plegats en aquest cas m’ha 
agafat completament desprevingut, per sorpresa. O sigui, jo amb molt de gust em 
posaré en contacte amb els responsables de Firart per veure exactament en què 
consisteix aquesta demanda i a veure si es pot canalitzar i resoldre com pertoca. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS, MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT I OBRES, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
MOBILIARI URBÀ RAMBLA DEL CELLER: Sí que és cert que tenim una actuació 
pendent. Tenim previst retirar de seguida els que estan més malament i anar 
substituint-los i espero si em permet demà mateix li podria concretar millor les 
actuacions que tenim previstes. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Tenia 
dues preguntes: una en referència als recursos d’empreses, del contracte de recollida 
d’escombraries i via pública, que ja ha fet la Sra. Rodríguez i ja està respost.  
 
ESTAT CONFLICTES LABORALS TREBALLADORS TMA: La segona, que també 
aniria en la línia, vostès saben que hem tingut una sèrie o es preveien i s’han tingut 
una sèrie de conflictes laborals que es va anunciar que quedaven resolts. Els 
demanaria si em poguessin fer cinc cèntims sobre aquesta resolució i si és segur que 
està resolt, i l’altre fer un prec que es tinguin en compte i s’informi puntualment a les 
Comissions Informatives a partir d’ara, sobre les relacions laborals i evidentment tot 
allò que impliqui aquests treballadors externs. Tothom sap que no són de 
l’Ajuntament però entenem que hem de vetllar pels seus drets laborals. I sobretot 
remuntant-nos en alguns casos a moltes hores treballades en altres situacions. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sr. Villaseñor. Una pregunta que li faig: 
es refereix als conflictes laborals que hem tingut amb l’empresa de la neteja viària? 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, em 
refereixo als conflictes que hem tingut ara per Reis on hi ha hagut una vaga. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé, doncs gràcies, i li respondrà la Sra. 
Paraira. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS, MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT I OBRES, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
ESTAT CONFLICTES LABORALS TREBALLADORS TMA: Doncs sí. En principi els 
motius s’han resolt, per això es va desconvocar la vaga. Ens varem trobar que hi 
havia una mica o bastant part de desinformació per part dels propis treballadors. Els 
havia arribat o no acabaven d’estar ben informats sobre el procés de subrogació que 
la llei obliga, no és que l’Ajuntament hi posi la voluntat o la nova adjudicatària, sinó 
que la llei obliga en els contractes de serveis a subrogar el personal i sembla ser que 
la informació no els havia acabat d’arribar del tot correcta. També estaven preocupats 
pel tema que podem entendre quan hi ha un canvi en una empresa o poden haver 
canvis laborals doncs el personal a vegades pateix i estàs una mica que no saps què 
et passarà. Durant el procés que es va estar el dia 7 va quedar clar que el personal 
es subroga i en el cas dels treballadors de la neteja viària amb les mateixes 
condicions que marca el seu conveni que està vigent fins, en principi, a finals de 
2012. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo voldria fer 
una pregunta i un prec.  
 
REIVINDICACIÓ SANT CUGAT COM A ZONA 1 TRANSPORT FERROVIARI: 
Primera, la pregunta és sobre la reivindicació que Sant Cugat sigui Zona1 en el 
transport ferroviari, que la nostra Alcaldessa ha plantejat al Conseller d’Obres 
Públiques de la Generalitat. Destacar en primer lloc la coherència de la Sra. Conesa 
en aquest tema. Ara bé, com que suposem que vostè i el Sr. Recoder no parlen a 
través dels mitjans, potser suposem equivocadament, voldríem saber què li ha dit i en 
quin termini podem esperar alguna novetat. Voldríem saber si el Sr. Recoder pensa 
adoptar una solució en exclusiva per a Sant Cugat o pensa també entrar en una 
solució més global de les zones tarifàries. Com vostès sabran per exemple Terrassa 
és Zona3 i Sabadell és Zona2. La solució és per tant, la que li plantejo al Sr. Recoder 
és sols per la nostra ciutat? Si es així, la veritat és que tenim molta sort.  
 
GRATUÏTAT TÚNELS DE VALLVIDRERA: Preguntar-li a la Sra. Alcaldessa si li ha 
plantejat també al Sr. Recoder la moció aprovada en aquest Ple amb els vots de 
Convergència i Unió i el Partit Popular de la gratuïtat dels Túnels de Vallvidrera pels 
residents de Sant Cugat. 
 
DEBAT SOBRE L’ESTAT DE LA CIUTAT: En segon lloc, el prec, que és, l’any 
passat en el Ple de 15 de juny de 2009 varem plantejar una moció per tal de celebrar 
un debat sobre l’estat de la ciutat i deia el text aprovat que aquest s’hauria de celebrar 
abans de finalitzar el 2009, és evident que estem fora de termini, donat això si els 
sembla que a més d’aprovar-la la complim estaria bé.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
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REIVINDICACIÓ SANT CUGAT COM A ZONA 1 TRANSPORT FERROVIARI: Sr. 
Gausa, li respondré ben clarament. No, no he parlat d’aquest tema amb el Sr. 
Recoder. Li dic així de clar. En aquests 15 dies no he tingut temps de posar-li aquesta 
temàtica sobre la taula però sí que l’he reclamada públicament. El fet que Sant Cugat 
entri en la Zona1 en relació al transport ferroviari no ho demano com una solució 
única i exclusiva per Sant Cugat aprofitant que l’anterior Alcalde és ara Conseller de 
Política Territorial sinó que la meva reflexió va en una altra sentit absolutament 
diferent. Potser més simple, però precisament el mes d’agost es constitueix la nova 
Àrea Metropolitana, la nova Àrea Metropolitana que com sap té una llei del Parlament 
aprovada pel Tripartit amb vots a favor, i amb els vots a favor de Convergència i Unió 
i aquesta llei el que fa és que Sant Cugat es consolidi i entri dins d’aquest ens 
territorial. Precisament recordaran vostès que havien fet la petició en aquest plenari 
d’entrar a la Mancomunitat de Municipis, la Mancomunitat en aquest moment s’està 
dissolent i tots els municipis més d’altres de nous, entrarem en aquesta nova Àrea 
Metropolitana i el que reivindico és tenir els mateixos drets que tenen els municipis 
que estan, que en el seu dia ja dins l’Àrea Metropolitana estaven dins l’Entitat 
Metropolitana del Transport, que nosaltres no hi érem i tots els que estaven en el seu 
dia dins l’Entitat Metropolitana del Transport van entrar en la Zona1. Per tant, entenc 
que com que a partir del mes d’agost entrarem amb ple dret en aquesta Àrea 
Metropolitana ens correspondrà estar dins la Zona1, espero haver-li aclarit la qüestió. 
 
GRATUÏTAT TÚNELS DE VALLVIDRERA: No he plantejat ni molt menys la gratuïtat 
dels Túnels de Vallvidrera, ni ho penso fer. 
 
DEBAT SOBRE L’ESTAT DE LA CIUTAT: I el fet d’aquesta moció que vostè em diu, 
deixi’m que l’estudiï si era una moció que s’havia de complir abans de 2009, doncs 
evidentment anem tard, però jo li agrairia que en parlem a la propera Junta de 
Portaveus sense cap inconvenient. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (RÈPLICA): 
 
GRATUÏTAT TÚNELS DE VALLVIDRERA: Gràcies Sra. Alcaldessa, en tot cas 
celebrar que no li plantegi la gratuïtat dels Túnels de Vallvidrera, nosaltres quan 
vostès la van votar i els varem advertir que ens assemblava una autèntica, perdoni, 
animalada, per tant, celebrem que finalment des d’una posició de responsabilitat de 
govern modifiquin allò que vostès van votar en aquesta Sala. 
 
REIVINDICACIÓ SANT CUGAT COM A ZONA 1 TRANSPORT FERROVIARI: Dir-li 
també que nosaltres efectivament havíem plantejat en aquesta mateixa Sala la 
necessitat d’incorporar-nos a l’Entitat Metropolitana del Transport com a pas 
necessari per a que fóssim Zona1 i que per això no ho podíem ser, però advertir-li 
també que aquest és un tema que en el context de crisi econòmica no serà fàcil i que 
demanaríem per part seva la màxima transparència i comunicació perquè esperem 
que el Sr. Recoder algun dia respongui a les seves demandes no a través dels 
mitjans sinó amb sinceritat i dient si això és possible, que nosaltres creiem amb 
sinceritat que no ho és. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 
GRATUÏTAT TÚNELS DE VALLVIDRERA: Sr. Gausa, efectivament en un context de 
crisi econòmica com l’actual difícilment podrem plantejar la gratuïtat dels Túnels de 
Vallvidrera ni moltes altres coses. Però pensi que qui ha contribuït a la situació en la 
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que està la Generalitat en aquest moment no és pas Convergència i Unió. 
Convergència i Unió en aquest moment ha d’encarar i ha d’estar al davant del Govern 
de la Generalitat per arreglar i donar comptes de un dèficit que realment no l’ha 
causat Convergència i Unió. Per tant, evidentment ens haurem d’estar de moltes 
coses i no es preocupi que la transparència no faltarà en aquest Ajuntament perquè 
crec que les coses les expliquem sempre amb total transparència i amb total 
honestedat. Per tant, serem coherents, serem coherents també amb les peticions que 
fem al Govern de la Generalitat i potser fins i tot ens haurem d’ajustar el cinturó 
precisament perquè la Generalitat haurà d’explicar i exposar una situació financera 
que realment poc ens podíem esperar del que ha quedat en el Govern de la 
Generalitat i en el qual sí que en aquest cas són responsables o al menys les seves 
forces polítiques sí que són responsables. Però no pateixi, que a nivell de Sant Cugat 
li ben asseguro que transparents ho serem i coherents amb les propostes que fem en 
el Govern de la Generalitat. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 21,36 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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