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ESBORRANY ACTA 

 

Srs. Assistents: 

 

Presidència: 
M. CONESA I PAGÈS 
 

Tts. d'Alcalde: 
J. RECASENS I GUINOT 
J. JOLY I LENA 
J. ROMERO I TEJERO 
C. PARAIRA I BESER 
S. PELLICER I LÓPEZ 
X. ESCURA I DALMAU 
 

Regidors: 
X. MARTORELL I VILLALOBOS 
M. SUBIRA I ROCA 
J. PUIGNERÓ I FERRER  
E. SALAT I LLORENTE 
C. FORTUNY I CAMARENA 
X. AMADOR I PITARCH 
F. CAROL I ALFÉREZ 
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 
A. RAMON I ALGUERÓ 

 

Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXES 
 

Interventor: 
F. CARULLA I GRATACÒS   

 Al Saló de Sessions de la 
nova Casa de la Vila de Sant 
Cugat del Vallès, essent les dinou 
hores i quatre minuts del dia divuit 
d’abril de dos mil onze, es reuneix 
en sessió ordinària el Ple municipal 
sota la Presidència de la Il·lma. 
Sra. Alcaldessa i amb l'assistència 
dels Regidors relacionats al 
marge, així com del Secretari 
General i de l’Interventor, havent 
estat excusada l’absència dels 
tinents d’alcalde Sr. Gausa i Sr. 
Grangé. 
 

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

 

OBERTURA DE LA SESSIÓ 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bona tarda a totes les persones assistents, i 
en primer lloc abans de començar a donar pas a l’ordre del dia els faria referència a 
dues qüestions d’ordre, d’una banda recordar que el punt 19 ha quedat retirat de 
l’ordre del dia i, en segon lloc, els hi demanaria la inclusió d’un punt nou de dació de 
compte de l’acord de Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sant Cugat en relació al 
projecte de serveis sòcio-ambientals redactat i presentat per l’enginyer i ex-alcalde de 
Sant Cugat, el Sr. Àngel Casas, que avui ens acompanya. Per tant el que els hi 
demanaria abans d’entrar en els punts de l’ordre del dia és que si tenen avinent 
votéssim la urgència d’entrar aquest punt de dació de compte de l’acord de Junta de 
Portaveus en aquest ordre del dia del plenari d’avui. 
 

TORN DE VOTACIÓ URGÈNCIA INCLUSIÓ PUNT ORDRE DIA 
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 (La urgència fou aprovada per assentiment dels 22 membres electius 

presents) 
 

DESPATX D’OFICI 
 

 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES PLENS DE DATES 21 

DE MARÇ DE 2011 (EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA RESPECTIVAMENT). 

 

- APROVAR per assentiment dels 22 membres electius presents els esborranys 
de les actes de les sessions anteriors celebrades el dia 21 de març de 2011, 
extraordinària i ordinària respectivament. 
 

 2.- DACIÓ DE COMPTE D’ESCRIT DEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 

D’ERC NOTIFICANT L’ABANDONAMENT DEL GRUP. 
 

 - RESTAR ASSABENTATS de l’escrit epigrafiat a través del qual i de 
conformitat amb l’art. 11è del vigent ROM municipal i art. 24 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, el portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Raül 
Grangé i Flores, comunica formalment que a partir del proppassat 25 de març 
proppassat ha deixat de pertànyer al susdit grup. 
 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

 2 bis.- DACIÓ DE COMPTE D’ACORD DE LA JUNTA DE PORTAVEUS EN 

RELACIÓ AL PROJECTE DE SERVEIS SÒCIO-AMBIENTALS PRESENTAT PER 

L’ENGINYER I EX-ALCALDE DE SANT CUGAT, SR. ÀNGEL CASAS. 

 

 - RESTAR ASSABENTATS de la Declaració de la Junta de Portaveus aprovada 
en data 15 d’abril actual i de la següent textualitat: 
 
La Junta de Portaveus de l‟Ajuntament de Sant Cugat valora molt positivament el 
projecte i es compromet al següent: 
 
En primer lloc, a instar als nous membres de la Junta de Portaveus, que es 
configurarà després de les eleccions municipals de 22 de maig, a crear un grup de 
treball amb representants de totes les forces polítiques per avaluar la viabilitat del 
projecte. 
 
En segon lloc, a instar al nou alcalde o alcaldessa, que tingui la responsabilitat de 
presidir el Consistori després de les eleccions municipals, a iniciar els contactes amb 
inversors privats i amb les administracions supramunicipals, així com amb el Banc 
Europeu d‟Inversions per tal de possibilitar el finançament adequat al projecte. 
 
En tercer lloc, incloure l‟estudi del projecte dins del programa de lluita contra el canvi 
climàtic que desenvolupa l‟Ajuntament de Sant Cugat. 
 
En quart lloc, en cas que els estudis realitzats confirmin la viabilitat del projecte i 
s‟hagin trobat les vies de finançament corresponents, la Junta de Portaveus es 
compromet a impulsar els tràmits administratius necessaris per fer-lo realitat. 
 

 3.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER UN INCREMENT DE NOMS DE 

DONA EN EL NOMENCLÀTOR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 
 Atès que el compromís de la ciutadania i les institucions és imprescindible per 
tal de fer efectiva la igualtat entre dones i homes proclamada en les lleis fonamentals. 
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 Atès que, segons un estudi realitzat per alumnes de l’Institut Angeleta Ferrer i 
Sensat, només el 15% dels carrers de la nostra ciutat porten noms de dones, front el 
85% que en porten d’homes; és a dir, que per cada 17 carrers que honoren un home, 
sols n’hi ha 3 que honorin una dona, com es veu en la taula següent: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atès que els criteris per honorar les persones sovint han estat parcials respecte 
el sexe quan no clarament masclistes, cosa que explica que, tot i ser el 50% de la 
població, hi hagi molt poques dones en l’estàndard dels personatges històrics. 
 
 Atès que amb motiu de la celebració del 8 de març de 2011, els estudiants de 
l’Institut Angeleta Ferrer i Sensat i el professorat han presentat una petició perquè “es 
repari la desproporció entre els noms de dona i d’home en el nomenclàtor del carrerer 
i s’avenci vers la paritat”. 
 
 Atès que segons el mateix escrit “Seria bo per a Sant Cugat dur a terme 
aquesta simple proposta per tal de demostrar que estem oberts a reconèixer també 
els mèrits de les nostres avantpassades, cosa que no només les honoraria a elles sinó 
també a nosaltres”. 
 
 Atès que el Pla Municipal d’Igualtat  proposa: 
 
- “Impulsar la participació de la ciutadania en el planejament i disseny de la ciutat.” 
- “Introduir la visió de gènere en els àmbits d’actuació municipal.“ 
- “Promoure la igualtat d’oportunitats i la utilització d’un llenguatge no sexista ni 

discriminatori en la comunicació oral, visual i escrita de l’Ajuntament i dels mitjans 
de comunicació locals.” 

 

 S’adopten els acords següents: 
 

 Primer: Establir una moratòria en les propostes de noves denominacions de 
carrers per tal de no augmentar l’esmentada desproporció.  
 

 Segon: Instar a la Comissió de nomenclàtor que elabori una llista de reserva de 
noms de dones, a partir de la llista proposada per l’alumnat de l’Institut Angeleta Ferrer 
o d'altres centres educatius, així com per part de persones o d’entitats del municipi, 
del Grup d’estudis locals o d’investigació pròpia. 
 

 Tercer: Que en tota proposta de nom de carrer nou o de canvi de nom, i 
sempre d'acord amb la normativa de la Comissió de Nomenclàtor, es consideri 
prioritari el que sigui un nom de dona com a mínim fins reduir la desproporció en un 
30%. 
 

Total carrers Amb noms 

de persona 

Total 

 homes 

Religiosos, 

Sants 

Personatges 

 

1086 

 
364 

(34 %) 

310  

(85%) 

88 

(28%) 

222  

(72%) 

Total  

dones  

Santes, 

Verge 

Personatges 

54  

(15%) 

23 

(43%) 

31  

(57%) 
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TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En aquest punt donarem la veu i la paraula als 
alumnes i les alumnes de l’Institut Angeleta Ferrer que guiats i guiades pel seu 
professor Jordi Beltran ens van presentar una proposta que ha semblat bé a tots els 
grups municipals i per tant els demanaríem que prenguéssiu la paraula i ens 
expliquéssiu o exposéssiu aquesta declaració institucional.  
 

INTERVENCIÓ DE DIVERSOS ALUMNES EN REPRESENTACIÓ DE L’INSTITUT 

ANGELETA FERRER, EN ELS TERMES DE L’ART. 44.2.ll) DEL REGLAMENT 

ORGÀNIC MUNICIPAL. 

 
 En aquests moments diferents alumnes de l’Institut llegeixen en les seves 
diverses parts el text de l’anterior Declaració Institucional. 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies a les i els estudiants de l’Institut 
Angeleta Ferrer i queda assumida per tot el plenari municipal aquesta proposta que 
ens han presentat, i per tant atès que és una Declaració Institucional no es vota, no hi 
ha una votació, però sapigueu que quan adopta la forma de Declaració Institucional 
vol dir que tots els grups hi estem d’acord, ho assumim, i per tant el que fem és que 
quedi constància en l’acta d’aquest plenari, per tant ja per sempre més ho trobareu en 
els arxius de les actes d’aquest ajuntament que un dia vosaltres veu intervenir, 
constarà en el Ple la vostra intervenció, i que tots els grups municipals presents en el 
plenari del Consistori han aprovat les mesures que es proposen. Per tant, felicitats, 
enhorabona i gràcies també per fer-nos acostar aquesta visió que sense cap mena de 
dubte tots els grups agraïm. 
  

 4.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 

DEL VALLÈS DE RECOLZAMENT A LES ENTITATS QUE TREBALLEN AMB 

PERSONES AMB LA MALALTIA DE PARKINSON I LES SEVES FAMÍLIES, I 

ADHESIÓ AL MANIFEST “EL COMPROMÍS MUNDIAL DEL PARKINSON”. 

 
 Atès que l’11 d’abril és el dia Internacional del Parkinson.  
 
 Atès que a Sant Cugat hi ha varies associacions que treballen amb persones i 
famílies que pateixen aquesta malaltia. 
 
 Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat està col·laborant amb aquestes 
associacions mitjançant la taula per a persones amb malalties neurològiques i càncer, 
i a través d’activitats complementàries. 
 
 Atès que aquestes entitats santcugatenques que treballen per persones 
malaltes de Parkinson i els seus familiars ens han demanat que la ciutat recolzi el 
manifest  “El Compromís Mundial per al Parkinson”. 
 
 Atès que “El Compromís Mundial per al Parkinson” és un escrit que pretén 
reprendre el camí començat amb la “Declaració Global sobre la malaltia de 
Parkinson”, l’any 1997, pel Grup de Treball constituït dins l’Organització Mundial de la 
Salut. 
 
 Atès que els principals objectius d’aquest Compromís són: 
 
- Visibilitzar la problemàtica que la malaltia de Parkinson origina a nivell econòmic, 

social i familiar. 
- Conscienciar als governs i a la societat en general. 
- Lluitar per una millor qualitat de vida de les persones afectades i llurs famílies. 
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 El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès acorda el següent: 
 
 1r.- Continuar recolzant aquestes associacions en la seva tasca d’atenció a les 
persones malaltes i les seves famílies a més de la de sensibilització a la ciutadania. 
 
 2n.- Adherir-nos al manifest impulsat pel “World Parkinson Congress” que porta 
per nom “El Compromís mundial per al Parkinson”. 
 
 3r.- Comunicar aquesta decisió a les associacions de la ciutat: Associació 
Catalana per al Parkinson delegació de Sant Cugat, Associació Vallès Amics de la 
Neurologia (AVAN) i Unidos Contra el Parkinson.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA I HABITATGE, SRA. 

PELLICER: Una salutació especial a l’Associació Catalana per al Parkinson, 
delegació de Sant Cugat, que estan presents; també per l’Associació Vallès Amics de 
la Neurologia AVAN, que també estan avui, i Unidos contra el Parkinson. 
 

 (En aquests moments la tinent d’alcalde Sra. Pellicer dóna lectura a 

l’anterior Declaració Institucional). 
 

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ara passarem a l’apartat de les mocions de grups 
municipals. En primer lloc la moció del grup municipal Socialista sobre la política 
educativa en relació a la retallada pressupostària que s’ha consensuat i ha esdevingut 
institucional, per tant entenc que la recolzem tots els grups municipals i donarà lectura 
de la moció la Sra. Pilar Gorina. 

 

 5.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA POLÍTICA 
EDUCATIVA AMB RELACIÓ A LA RETALLADA PRESSUPOSTÀRIA. 
 

 5.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 

DEL VALLÈS SOBRE LA POLÍTICA EDUCATIVA EN RELACIÓ AL PLA D’AJUST 

ECONÒMIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
 Durant els darrers 3 anys d’escenari econòmic de crisi, les administracions 
locals han esdevingut un important referent per al ciutadà per tal de garantir, en gran 
mesura amb recursos propis, les politiques d’atenció a la persona.  
 
 L’Ajuntament de Sant Cugat ha treballat en aquesta línia i ha prioritzat en els 
pressupostos dels darrers anys, les polítiques socials, educatives i de promoció 
econòmica com a eina fonamental per a superar la crisi. 
 
 Aquest consistori va aprovar en data 20 de desembre de 2010 el Pla 
d’Equipaments, amb l’objectiu de garantir un creixement equilibrat entre població i 
serveis, i que  preveu la reserva per a equipaments d’educació especial, infantil, 
primària i secundària a la ciutat.  
 
 Sant Cugat és una ciutat jove, on el 22% dels ciutadans tenen menys de 18 
anys. Una ciutat que continua creixent, especialment en la franja infantil: l’evolució de 
la població preveu que en els propers 10 anys la xifra de joves augmentarà en un 
30%.  
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 Sant Cugat és la ciutat de Catalunya amb més infants i joves, i per això 
l’educació constitueix un repte clau. Aquest fet ens fa veure el futur amb il·lusió i 
l’afrontem amb institucions i activitats educatives de reconeguda qualitat. Des de 
l’administració local volem contribuir a millorar i refermar la qualitat de l’educació 
d’infants i joves, aportant recursos, projectes, idees i sòl per a acollir nous centres 
educatius. 
 
 L’Ajuntament de Sant Cugat ha treballat sempre en corresponsabilitat amb 
l’administració educativa de la Generalitat de Catalunya, essent sensible a la seva 
realitat, alhora que defensant fermament els recursos necessaris per a la millora de 
l’educació a la nostra ciutat.  
 
 L’actual situació econòmica de la Generalitat, provocada per la crisi i l’excés de 
despesa dels darrers anys, obliga sense cap dubte a la contenció de la despesa i a la 
reordenació dels recursos.   
 
 Sobre la base de la convicció que l’educació té un fort impacte sobre l’economia 
i la societat, el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès acorda instar al Govern 
de la Generalitat a: 
 
1. Prioritzar les despeses en Educació a l’hora d’elaborar el Pla d’Ajust Econòmic de la 

Generalitat. 
 
2. Mantenir les línies d’ajuts per la creació de noves places d’escola bressol i planificar 

temporalment i econòmicament aquelles incloses en el Mapa de Llars d’Infants de 
Catalunya. 

 
3. Garantir la  construcció del nou Institut Leonardo da Vinci al barri de Volpelleres per 

tal d’atendre les necessitats d’escolarització en l’etapa d’educació secundària 
obligatòria i postobligatòria, per als propers cursos, sobretot pel que fa als cicles 
formatius de grau mitjà i superior. 

 
4. Continuar fent el seguiment acurat del creixement de  la població de Sant Cugat per 

tal de planificar els nous centres d’educació primària i secundària que pugui 
necessitar la ciutat. 

 
5. Atendre la demanda de les associacions de pares i mares d’alumnes per garantir 

els ajuts directes  a les famílies per a activitats extraescolars. 
 
6. Donar continuïtat als Plans educatius d’entorn i als programes d’atenció a la 

diversitat de l’alumnat. 
 
7. Mantenir i/o crear nous programes d’innovació educativa en els centres, atenent a 

criteris de  cost - benefici educatiu. 
 
8. Assegurar els recursos necessaris per a les despeses de funcionament bàsiques 

dels centres educatius de secundària. 
 
9. Continuar recolzant als equips directius, com a motor important en la gestió i en 

l’autonomia dels centres educatius. 
 
10. Estudiar la possibilitat d’ubicar a Sant Cugat un centre d’educació especial, que 

funcioni com a centre de referència d’atenció a la diversitat per a la resta de 
centres educatius del municipi. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 
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 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Gràcies a 
tots els grups i als regidors no adscrits pel seu suport a aquesta Declaració 
Institucional, gràcies Esther, gràcies Xavi per les aportacions i per l’actitud de 
consens. És una declaració valenta en aquests moments de crisi i retallades; és una 
declaració que defensa l’educació a la nostra ciutat. 
 

 (En aquests moments la regidora Sra. Gorina dóna lectura a l’anterior 

Declaració Institucional). 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Continuem amb l’ordre del dia del Ple amb la 
moció també presentada pel grup municipal Socialista que també ha esdevingut 
institucional en relació al sistema de recollida de residus en determinades zones de la 
ciutat. Té la paraula el Sr. Ferran Villaseñor. 
 
 6.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE REVISIÓ DEL SISTEMA 
DE RECOLLIDA DE RESIDUS EN DETERMINADES ZONES DE LA CIUTAT. 

 

 6.- MOCIÓ INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

EN DETERMINADES ZONES DE LA CIUTAT. 
 
 El servei de recollida i neteja de la ciutat és un dels serveis bàsics, el més 
important, a l’hora d’aconseguir que els carrers, les places i jardins de Sant Cugat 
siguin espais de qualitat. 
 
 Entenem que el nou contracte de neteja viària i recollida és una bona 
oportunitat per millorar el servei i la satisfacció dels ciutadans. Com tots sabem i com 
recull el Plec de recollida d’escombraries i neteja viària, aquests tipus de serveis tenen 
diferents sistemes de gestió que s’han d’emprar tenint en compte diversos factors. 
 
 Atès que hem pogut rebre propostes de millora referides al reduït espai de les 
boques dels contenidors i queixes i propostes sobre l’ús incorrecte lligats a actituds 
incíviques, deixalles al voltant dels contenidors o desperfectes. 
 
 Atès que els contenidors soterrats de la zona de la Plaça Octavià i de l’eix de 
vianants es troben en un espai de gran trànsit ciutadà lligat al lleure, activitat 
comercial, de trànsit, amb un gran nombre de terrasses lligades a l’hosteleria. 
 
 Atès que els residus comercials es defineixen com aquells residus municipals 
generats per l’activitat pròpia del comerç al detall o a l’engròs, l’hosteleria, els mercats, 
les oficines i els serveis. 
 
 Atès que l’Agència de Residus de Catalunya recomana un servei específic al 
sector comercial que millori el servei ateses les seves especials condicions i 
necessitats. 
 
 Atès que en determinades zones de la nostra ciutat la proximitat de contenidors 
d’orgànica a prop de l’hàbitat natural de senglars o altres animals propicia que aquests 
animals cerquin menjar en aquests espais de recollida de residus. 
 
 Atesa la demanda dels veïns afectats que denuncien que la situació perjudica la 
seva qualitat de vida. 
 
 Per això aquest Ple proposa els següents ACORDS: 
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 1r.- INSTAR a l’actual empresa concessionària a fer tots els treballs previstos 
en la seva oferta de manera acurada per tal de minimitzar les molèsties d’olors en els 
espais ciutadans anteriorment descrits i que es caracteritzen per un espai de 
terrasses. 
 

 2n.- INICIAR els estudis de recollida de porta a porta, tal com recull el Plec 
d’escombraries i neteja viària, per tal de millorar si és possible aquesta situació. 
 

 3r.- INSTAR a l’empresa adjudicatària d’acord amb el Pla de millora contínua 
previst en el Plec perquè estudiï les diferents possibilitats de millora en la prestació del 
servei. 
 

 4t.- INSTAL·LAR en les zones de la ciutat que ho necessitin un sistema de 
protecció de contenidors que limiti l’acció d’animals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En 
primer lloc voldria agrair a la Sra. Paraira la capacitat de negociació que hem tingut 
tots plegats en aquesta moció, que jo crec que exemplifica com ha funcionat la 
Comissió Informativa en aquests quatre anys. També a la resta de portaveus, partits i 
regidors no adscrits per afegir-se a aquesta moció. 
 

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

Moció Institucional). 
 

PRESIDÈNCIA 
 

 7.- RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL EN PUNT NÚM. 13 DE L’ORDRE 

DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DE 21.02.2011. 

 
 Atès la procedència de rectificar d’ofici errada material advertida en la part 
resolutòria, apartat primer dels acords corresponents al punt núm. 13 de l’Ordre del 
Dia de la sessió del Ple ordinari corresponent al dia 21.02.2011, en haver-se constatat 
errada de compaginació de fitxers informàtics pel que fa a la minuta de proposta 
d’acords, singularment l’apartat primer en el que s’assenyala l’aprovació definitiva del 
ROM i del Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i coetània desestimació de les 
dues esmenes d’addició presentades dins del període d’exposició pública per part del 
Grup municipal Socialista, tota vegada que segons es desprèn del tractament del punt 
i de manera específica de les intervencions de la Tinència d’Alcaldia de Presidència i 
dels portaveus dels Grups municipals, en Junta de Portaveus anterior al Ple es va 
convenir per assentiment l’acceptació de l’esmena a l’article 37.1) del RPC, 
circumscrita a integració en els Consells de Barri d’un representant de cada Grup 
polític municipal i retirada per part del Grup municipal Socialista de l’esmena a l’article 
19 del propi reglament concernent a representació política en el Consell de Mitjans de 
Comunicació local de titularitat pública. 
 
 Atès que l’article 105.2) de la Llei Bàsica Estatal 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, permet la subsanació en qualsevol moment de les errades materials en la 
conceptuació de les mateixes acotada per la doctrina jurisprudencial del Tribunal 
Constitucional i del Tribunal Suprem en el sentit de resultar la seva evidència sense 
necessitat de cap anàlisi jurídica específica. 
 
 En base a l’anterior, es sotmet al Ple municipal la següent: 
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PROPOSTA D’ACORDS 

 

 - RECTIFICAR errada material advertida en la part resolutòria, apartat primer 
dels acords corresponents al punt núm. 13 de l’Ordre del Dia de la sessió del Ple 
ordinari corresponent al dia 21.02.2011, tot concretant-se la subsanació en els 
següents termes: 
 

On diu: 

 

“1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT en els mateixos termes de l‟aprovació inicial 
acordada pel Ple municipal en sessió de 21 de juny de 2010 el nou Reglament 
Orgànic Municipal i el Reglament de Participació Ciutadana amb coetània 
desestimació en unitat d‟acte de les esmenes d‟addició als arts. 19 i 37.1) del 
Reglament de Participació Ciutadana presentades dins del període d‟exposició pública 
per part del grup municipal Socialista.” 
 

Ha de dir: 
 
“1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT el nou Reglament Orgànic Municipal i el 
Reglament de Participació Ciutadana, l‟aprovació inicial dels quals fou acordada pel 
Ple municipal en sessió de 21 de juny de 2010 amb estimació en unitat d‟acte de 
l‟esmena d‟addició a l‟article. 37.1) del Reglament de Participació Ciutadana 
presentada dins del període d‟exposició pública per part del Grup municipal Socialista i 
concernent a integració en els Consells de Barri d‟un representant de cada grup polític 
municipal, havent estat retirada l‟altra esmena del propi Grup circumscrita a l‟article 19 
del  reglament de participació referida a la representació política en el Consell de 
Mitjans de Comunicació local de titularitat pública.” 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, SR. RECASENS: La rectificació i 
acabant i no podia ser d’una altra manera amb una qüestió relacionada amb el 
Reglament Orgànic Municipal és que en la proposta d’acord es deia que es 
desestimaven les al·legacions presentades pel grup Socialista quan el que havia de 
dir és que se n’acceptava una, la que feia referència a la composició dels Consells de 
Barri i quedava retirada la que feia referència al Consell de Mitjans de Comunicació 
Local de titularitat pública. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

membres electius presents). 

 

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 

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

NÚMERO 5 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2011. 
 
 A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 
d'abril, pel que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
 D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost 
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com poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables 
o les generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
 Atès el corresponent informe d’Intervenció d’11 d’abril d’enguany on s’informa 
favorablement de la possibilitat de realitzar la modificació pressupostària i tenint en 
compte la mesura extraordinària en aplicació de l’article 14.1 del RDL 8/210, de 
mesures urgents contra el dèficit públic, en que s’obligava els ens locals (Ajuntament i 
els seus organismes autònoms) a efectuar una amortització anticipada aquest exercici 
pressupostari de 2011 pel mateix import que l’amortització anticipada efectuada 
l’exercici anterior de 2010 i que es finançà per aquell exercici amb la reducció mitjana 
retributiva de tot el personal municipal en un 5%. Aquest exercici 2011 la retribució de 
tot el personal municipal i dels seus organismes autònoms ha estat “congelada” 
respecte a la de l’exercici 2010 un cop ja disminuïda tal retribució, i les mesures 
urgents contra el dèficit públic han obligat als ajuntaments a efectuar (a càrrec 
d’aquesta congelació salarial de 2011) una nova amortització anticipada de 
finançament a llarg termini. 
 
 Si tals estalvis de personal del 2010 es varen destinar obligatòriament a una 
amortització anticipada del deute financer a llarg termini, ara aquest any 2011 amb el 
no increment retributiu del personal els ajuntaments han estat obligats a una altra 
amortització financera que ascendeix a 976.413,97 €. 
 
 Vistos els annexos que formen part de l’expedient, entre d’altres aspectes cal 
considerar que el total d’increment de despesa neta final és de 3.434.549,06 € dels 
quals 1.557.720,97 € són derivats d’un nou endeutament financer a llarg termini que 
s’aprova amb aquesta modificació pressupostària. 
   

 PROPOSO: 
 

 1r.- APROVAR l’expedient de modificació número 5 del Pressupost de 

l’Ajuntament per a l’exercici 2011, sota la forma de modificació pressupostària via, 

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

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

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

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

 

 2n.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis 
d'aquest Ajuntament l'edicte d’exposició pública d'aquesta modificació del pressupost 
de 2011, durant un termini de 15 dies i si durant el qual no s'han presentat 
reclamacions quedarà definitivament aprovada aquesta modificació pressupostària.  

 

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

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Aquest 
expedient de modificació ja s’ha tractat en la Comissió Informativa corresponent i per 
resumir-lo hi ha diferents moviments de partides pressupostàries que no tenen 
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afectació pressupostària, n’hi ha d’altres que sí, em referiré a elles a grans trets dins 
del marc del que implica cada una, amb afectació al pressupost 2011. Una primera 
part afectaria a crèdit, és a dir, és una quantitat addicional d’operació de crèdit que 
com saben donat el rati d’endeutament actual, i no solament el rati, sinó fins i tot el 
consum que hem fet de deute per l’any 2011, que és molt inferior al que realment 
podem portar a terme, és per fer front a dues expropiacions importants, una d’elles de 
800.000 €, l’altra de 756.000 €, i el total és de 1.557.000 €, que es finança amb 
operació de crèdit, és a dir, demanant finançament extern. Això afecta al rati 
d’endeutament, mínimament però, estem parlant de que tenim un rati actual a 
tancament de la liquidació de l’any 2010 d’un 68%, per tant és un rati que està fins i tot 
per sota d’aquest 75% que es comentava a nivell general, a nivell d’Estat, que seria el 
recomanable a dia d’avui per seguir fent endeutament, i que la llei mateixa estableix 
un límit màxim del 110%, fent aquest crèdit estaríem -suposant que encertéssim amb 
la previsió d’ingressos prevista pel 2011- en un 73% d’endeutament, per tant encara 
per sota d’aquest 75% que és el que s’estableix com a base per poder seguir fent 
endeutament que és la situació en la que ens trobem nosaltres com ajuntament. 
 
 Després hi hauria una segona part d’aquest expedient de modificació que seria 
l’amortització de préstec, és a dir, per un cantó fem nou endeutament però per un altre 
cantó fem amortització anticipada de préstecs anteriors finançat amb recursos 
ordinaris, tal com ho ha establert el Decret de l’Estat que com sabeu ha pres una sèrie 
de mesures que afecten a la dotació pressupostària del capítol 1, que és el capítol 
destinat a la funció pública, i d’aquí la reducció aquesta, a part també s’havia de fer 
una dotació d’amortització anticipada de préstecs anteriors i, concretament, és d’un 
milió d’euros, és la quantitat que ja teníem prevista i que exercim. Per tant fixeu-vos 
que per un cantó és + 1,5 de més endeutament, per l’altre 1 milió d’amortització. Això 
és el primer punt i el segon. 
 
 El tercer seria la utilització del romanent de Tresoreria, és a dir del resultat 
positiu que vam tenir en la liquidació de l’any 2010 i que van ser 830.000 € i aquests 
830.000 € s’han destinat a diferents partides, ara no m’entretinc en el detall però tots 
els grups aquí representats han tingut accés a aquesta informació. En línies generals 
és tot ell relatiu a manteniment de ciutat, enjardinament i zones verdes, treball 
d’adequació a escoles, hi ha una part també de Pla de millora de carrers, per tant tot 
el tema de voreres, etc., 105.000 €; una part d’ampliació de l’Escola de música, que hi 
havia unes quantitats no pressupostades i que s’ha donat cobertura aquí; i després 
unes qüestions que no són menors tampoc i que són les costes processals que hem 
tingut pels temes d’expropiacions i que hem donat finançament també abans i 
interessos de demora en el pagament per les expropiacions aquestes, tot plegat això 
conforma aquesta tercera part que és la utilització d’aquest romanent de 831.000 € i 
que ràpidament portem en expedient de modificació, no deixem passar el temps, sinó 
que és una despesa que s’ha efectuat de seguida al començar l’any 2011 i de seguida 
li donem cobertura pressupostària en el propi pressupost del 2011, sense deixar 
passar el temps i que s’hagi de cobrir amb posterioritat. 
 
 El quart punt serien totes aquelles qüestions que hem mogut dins del 
pressupost però que no tenen una afectació pressupostària directa com a variació de 
pressupost perquè el que es dota per un cantó es deixa de dotar per altres partides. 
Són uns moviments que poden sumar uns 100 i escaig mil euros, algunes d’elles no 
m’hi entretinc, són qüestions tècniques de detall que es van produint des dels 
diferents àmbits que donada l’execució pressupostària proposa moure algunes 
partides de lloc, n’hi ha una que sí que faig una menció especial que és la dotació a la 
relació de llocs de treball de l’ajuntament que són 100.000 € que es doten amb 
caràcter extraordinari per anar adaptant el que és l’estructura orgànica de la casa, el 
que és l’estructura de la funció pública de la casa, els llocs de treball, la definició dels 
perfils d’acord amb les necessitats de serveis públics que prestem, aquesta no és una 
qüestió menor, aquesta organització ja és una gran organització on hi treballen més 
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de 500 persones i on tenim ben definida tota la relació de llocs de treball i l’adequació 
que necessitem per tal de donar la millor resposta possible a tots els serveis públics, 
és un tema que no és gens menor i que es ve treballant ja des de fa temps i ara 
encara més intensament perquè entenem que tot això té una vinculació directa a 
elevar l’estratègia i a la gestió operativa de la casa, doncs hi ha aquesta dotació en 
comú acord amb els sindicats i amb els representants dels treballadors de la institució. 
Res més, aquest és una mica el marc genèric del resum d’aquest expedient de 
modificació pressupostària. 
 

 (En aquests moments, essent les 19,21 hores, s’incorpora a la sessió la 

regidora Sra. Fortuny). 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      16 (CiU, ERC, Sr. Vázquez-Dodero) 

Vots en contra:    0 

Abstencions:        7 (PSC, ICV-EUiA, PP i Sr. Massanés)  

 

 9.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ D’ACORD DE LA JUNTA DE VEÏNS DE 

L’EMD DE VALLDOREIX, SOBRE L’APROVACIÓ DE CONCERTACIÓ 

D’OPERACIÓ DE PRÉSTEC.  
 
 Vist l’informe d’Intervenció de data 5 d’abril de 2011, i la documentació aportada 
per part de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, en relació a l’aprovació 
d’un préstec amb el Banc de Sabadell, destinat al finançament de les obres de 
soterrament de les línies d’alta tensió que executarà l’empresa ENDESA amb el 
cofinançament d’aquesta empresa elèctrica, les dues administracions locals afectades 
i la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Conveni subscrit, es sotmet al Ple 
municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 

 1r.- RATIFICAR, en els termes previstos a l’article 83.3) 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, els acords adoptats en sessió plenària de la Junta de Veïns de 
l’EMD de Valldoreix celebrada en data 31 de març de 2011 concernents a la 
contractació d’operació de préstec i que copiats són de la següent textualitat literal: 
 
“1r. APROVAR el préstec per import de 900.000,00 € pel soterrament de les línies 
d‟alta tensió, (crèdit previst a l‟aprovació inicial del Pressupost 2011 de l‟EMD 
efectuada pel Ple de la Junta de Veïns), i d‟acord a les següents condicions: 
 

 Tipus d‟interès : Euribor a 12 mesos més 3 punts 

 Comissió d‟obertura: 1,5% 

 Termini : 11 anys més un de carència 

 Tipus mínim: 3,5% 

 Tipus màxim: 12% 

 Revisions tipus interès: anual 
  
2n. ACEPTAR la minuta de préstec. 
 

3r. TRAMETRE l‟acord d‟acceptació i aprovació del préstec així com també una còpia 
diligenciada del text regulador del conveni del préstec i de la minuta al Banc de 
Sabadell als efectes oportuns. 
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4t. AUTORITZAR a la Presidenta de l‟EMD de Valldoreix, senyora Montserrat Turu 
Rosell, per subscriure la documentació que resulti necessària per l‟efectivitat dels 
anteriors acords.” 
 

 2n.- TRASLLADAR aquesta ratificació plenària a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix per a la seva pertinent tramitació, així com al Banc de 
Sabadell, entitat financera signant del préstec supraesmentat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Tal i com 
ha anunciat l’alcaldessa el tema d’aquesta important actuació en el soterrament de les 
línies d’alta tensió a Valldoreix, l’Entitat Municipal com saben per a fer qualsevol 
operació d’endeutament ha de comptar amb l’aprovació per part d’aquest plenari, 
sol·liciten un préstec de 900.000 € precisament amb aquesta finalitat, tipus d’interès 
Euribor a 12 mesos més 3 punts, amb una comissió d’obertura de l’1,5%, amb un 
termini d’11 anys més un de carència i revisions del tipus d’interès anual. A nosaltres 
ens correspon sobretot vetllar una mica perquè efectivament la situació econòmica de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada pugui fer front a aquest endeutament i analitzada 
tota la documentació i existint un informe de la Intervenció municipal, veient la 
liquidació, és a dir, el resultat de l’EMD a 31 de desembre de 2010, se’n desprèn que 
hi consta un estalvi net positiu i un romanent, millor dir, d’un milió d’euros, arrodonint 
les xifres, i que el seu rati d’endeutament actual és del 34,91%, evidentment vistes 
aquestes dades i aquestes xifres procedeix recomanar aquest endeutament si jo em 
permeto també fer el comentari que amb unes xifres que són prou positives com 
aquestes també instar a l’EMD que aquest resultat o aquests diners també es podrien 
dotar directament al finançament directe de les inversions, encara que aquesta no 
forma part de la nostra política, aquesta és la política de l’EMD de Valldoreix, però sí 
que es podria utilitzar directament aquest romanent per finançar la inversió, és 
possible que hi hagi altres prioritats i aquí no hi entrarem en aquest punt, a nosaltres 
ens toca validar-ho i és correcta la validació, els números ho permeten. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

membres electius presents). 

 

 10.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS FORMULADES A 

L’ACORD PROVISIONAL D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LA TAXA PER A LA 

RESERVA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB PROBLEMES DE 

MOBILITAT. 
 
 Dins el termini d’exposició al públic de l’acord provisional d’imposició i ordenació 
de la taxa per la reserva d’aparcament per a persones amb problemes de mobilitat 
reduïda, s’han presentat dues al·legacions per les entitats legítimament interessades. 
En concret, s’han presentat les següents: 
 
- Taula de Mobilitat Reduïda de Sant Cugat, representada pel senyor Rafael 

Caballero Garrido. 
- Grup Municipal del PSC. 
 
 Vist l’informe de 7 d’abril de 2011 emès pel Lletrat Assessor de Serveis Socials, 
que figura dins de l’expedient, en el qual s’informa de la necessitat de  procedir a 
estimar les dues al·legacions presentades, atès que la regulació de la present taxa és 
objecte específic de l’article 69 de la vigent ordenança municipal de convivència 
ciutadana reguladora dels usos de les vies i dels espais públics.   
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 De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març,  s’eleva al Ple municipal la següent proposta: 
 

 PRIMER.- ESTIMAR les al·legacions presentades per part del senyor Rafael 
Caballero Garrido, en representació de la Taula de Mobilitat Reduïda de Sant Cugat i 
del Grup Municipal del PSC en relació a la retirada de la Taxa per la reserva 
d’aparcament.  
 

 SEGON.- ANUL·LAR I DEIXAR SENSE EFECTE el grup VI de l’ordenança 
fiscal número 18 corresponent a l’exercici 2011, en base als motius exposats en 
l’informe adjunt, emès pel lletrat assessor de Serveis Socials. 
 

 TERCER.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província la present proposta 
de conformitat amb el que estableix l’article 17.4 del Text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
 

 QUART.-  NOTIFICAR aquests acords als interessats als efectes oportuns. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Com 
saben tots vostès vam procedir el mes de febrer a la proposta de la taxa que regularia 
aquesta reserva d’aparcament per a persones amb problemes de mobilitat, i s’obria el 
període d’al·legacions, en aquest període d’al·legacions n’han entrat dues 
concretament, una de la Taula de Mobilitat Reduïda de Sant Cugat representada pel 
Sr. Rafael Caballero Garrido, i l’altra pel grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya. Analitzada l’al·legació -i s’ha obert aquí un debat no diré que intens però ha 
estat un debat en el que s’ha posat de manifest la sensibilitat i diferents aspectes 
sobre aquesta temàntica- i finalment s’ha decidit estimar les al·legacions presentades 
a aquests efectes, les dues, i per tant la retirada de la taxa per la reserva d’aquesta 
vessant, i per tant es deixa sense efecte, concretament i tècnicament és el grup 6è de 
l’Ordenança Fiscal núm. 18 corresponent a l’exercici 2011.  
 

 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo intervinc en 
aquest punt com vaig intervenir el mes de febrer perquè entenem que és un punt que 
afecta a les polítiques socials que fa aquest ajuntament i la veritat és que haig de dir 
que quan vam tractar aquest punt en el Ple doncs quan va acabar el punt vaig pensar 
que potser sí que en aquest punt el nostre posicionament contrari i únic en el Ple 
potser havia estat massa radical, perquè com que a vegades ens acusen de ser tan 
radicals, minoritaris i aquestes coses ..., però la realitat ens ha donat la raó, sembla 
ser que la gent usuària, la Taula de mobilitat, les persones que realment són les que 
pateixen aquests problemes de mobilitat i a les que afecta posar aquests guals doncs 
han fet unes al·legacions, igual que el Partit Socialista, que també en la seva 
intervenció va expressar que volia escoltar a aquesta Taula de mobilitat, i finalment 
l’equip de govern entenc que accepta aquestes al·legacions, per tant entenc la 
defensa que el nostre grup va fer en aquell Ple, i només perquè quedi a efectes 
d’Inventari, trauré dues frases que en aquell Ple va dir el Sr. Joly, que quan avui les 
rellegia m’han fet certa gràcia. La primera és: “El que em sorprèn com una manca 
d’oportunitat és el vot contrari d’Iniciativa per Catalunya en un tema que jo crec que 
directament aplica i afecta a la qualitat de vida de les persones d’aquesta ciutat, i 
concretament de les persones amb mancances de mobilitat o quina sigui la 
discapacitat que pugui tenir”, o sigui que posava en dubte l’oportunitat del nostre 
posicionament. I en la última intervenció després de la meva rèplica va dir: “Jo crec 
que queda clar Sr. Boix el motiu pel qual vostès votaran en contra, però deixi’m 
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comentar una cosa aprofitant aquesta casuística, que crec que no és menor tampoc, i 
després ens explicava tots els efectes econòmics que tenia la implantació d’aquests 
guals. Doncs Sr. Joly, m’agradaria saber finalment per què ho han fet?, si realment 
pensen com pensàvem nosaltres que és un servei a unes persones que requereixen 
d’una facilitat per poder accedir als seus habitatges, o vostès després de la moguda 
que s’ha fet amb aquestes al·legacions per part d’adaptar la mobilitat, a un mes de les 
eleccions municipals, han pensat que efectivament era un tema que no es podia 
imposar unilateralment, perquè la seva defensa d’aquest punt davant de la meva 
intervenció va ser en una línia totalment contrària a la que avui vostè està defensant, 
cosa que celebro. 
 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: La 
frase aquella de que “bé està el que bé acaba”, jo crec que tampoc no cal buscar-li 34 
voltes al tema perquè tots plegats ja sabem de què va això. En tot cas el nostre grup 
el que va fer és escoltar la Taula de discapacitats, per això ens vam abstenir en aquell 
plenari perquè des del punt que va passar a la Comissió Informativa no vam poder 
contactar amb ells i per tant els vam escoltar, vam veure tal com ho van dir en el Ple i 
tal i com va dir el Sr. Boix en el torn d’intervenció del seu grup, que havien altres 
ajuntaments, alguns que sí que pagaven, també és cert, però també d’altres que no, i 
per tant el que vam decidir va ser fer aquesta al·legació en consonància –tot i que no 
l’hem vista però suposo que serà molt similar- amb la de la Taula de discapacitats, per 
tant ens sentim contents perquè al final en aquest tema jo crec que és una cosa amb 
sentit comú, amb el mateix sentit comú que fem servir en altres temes com per 
exemple que les persones amb discapacitat no paguen l’impost de circulació del seu 
automòbil i per tant va en la mateixa línia, i seguint molt els arguments que ens feien 
les pròpies persones amb les que vam parlar, que per tenir una discapacitat ja hi havia 
una ocupació de via pública que creien ells que no s’havia de pagar. En qualsevol cas 
també estàvem en contra no de les exempcions que hi havia sinó sí dels barems que 
crèiem que eren absolutament insuficients, Per tant acabem amb la frase “bé està el 
que bé acaba” i que així continuï.  
 

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

(RESPOSTA): Efectivament jo crec que aquest és un dels punts on es posa de 
manifest, independentment de l’opinió o de la consulta més concreta que m’ha fet el 
Sr. Boix sobre el tema dels diferents posicionaments des del principi fins ara en 
l’aprovació definitiva, primera que teníem una qüestió de regulació de l’espai de la via 
pública, en aquest cas per a un col·lectiu que necessitava d’aquesta reserva, que 
s’havia d’afrontar, regular i portar a terme; ràpidament nosaltres ho portem al Ple 
municipal i és un exemple una mica de dir que de la participació i del debat que 
s’origina a partir d’una proposta, d’una taxa en aquest cas, i posteriorment d’una 
utilització a fons de per què serveixen les al·legacions; les al·legacions precisament no 
estan només per a fer un tràmit administratiu qualsevol, el període d’al·legacions està 
precisament per comunicar de la intenció al col·lectiu concret i a partir d’aquí s’obre un 
termini on aquest col·lectiu exposa el que creu adient i defensant els seus legítims 
interessos i a partir d’aquí s’obre un debat on no només hi entro jo, que en el seu 
moment li vaig expressar la meva opinió, sinó que és evident que en aquest tema hi 
ha una transversalitat en les diferents polítiques de la casa on hi ha molts elements 
que es tenen en compte i jo crec que és bo que aquest govern i qualsevol govern 
utilitzi les eines que té i si efectivament al final dins del seu debat intern i després 
d’haver parlat amb els representants, i ho expressava bé per exemple el Partit dels 
Socialistes de Catalunya quan deia que ells no havien votat ni a favor ni en contra 
perquè volien saber l’opinió de les persones afectades en aquest cas. Es va obrir 
aquest debat on jo no hi he intervingut, ja li dic també molt clarament, nosaltres posem 
la taxa, ja li vaig dir que el tema de regulació i tot això és d’un abast que correspon 
també a altres polítiques de la casa, i finalment es decideix que procedeix a acceptar-
ho i aprovar-ho. Jo rectificar, fantàstic, el més important és que amb dos mesos, és a 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.04.11                    pàg. 16 

 
ESBORRANY ACTA 

dir amb el temps més ràpid que hem pogut amb tot això doncs s’ha fet aquesta 
regulació, s’ha afrontat, s’ha parlat i s’ha decidit, s’ha fet feina i endavant. Que això vol 
dir que jo li vaig enfocar el tema d’una manera i ara hem rectificat, doncs sí, no tinc 
cap inconvenient a dir-li que sí; vostè al final en aquell moment va prendre una posició 
que al final ha resultat que és la resultant final, perfecte, no tinc cap inconvenient a 
reconèixer-ho; ara bé, jo no vaig en cap cas intentar utilitzar un to a la contra, el que sí 
que vaig intentar utilitzar, no tant pel fet de la taxa aquesta, perquè dins del contingut 
tot i que jo no m’ho he mirat però recordo perfectament que li vaig dir i vaig posar 
esment que era un tema que la repercussió econòmica pel municipi era molt menor, 
no era una qüestió ni d’afany recaptatori, ni d’impacte econòmic, i vaig voler utilitzar 
aquest espai com exemple d’aquesta taxa una cultura que crec que hem de tenir i és 
la cultura del cost de les coses, és a dir que quan nosaltres regulem en aquest cas un 
espai sobre la via pública, recordi que jo posava l’accent no tant amb el que haurien 
de pagar que era realment una quantitat molt bonificada, no era important, però 
sobretot el cost d’oportunitat que això ens representava perquè això eren zones 
blaves que deixaven de ser zones blaves, és a dir això tenia un cost d’oportunitat que 
representava pràcticament 2.000 € per plaça, per tant vaig utilitzar la meva defensa 
com a exemple per dir: hem d’anar amb compte amb totes les decisions que prenem 
perquè totes les decisions tenen un cost i al final la suma de tots aquests costos petits 
de totes les polítiques públiques de la casa i de tot l’exercici durant tot l’any, tot això, si 
tens una despreocupació per això, pot acabar amb greus problemes de gestió 
econòmics i financers. Per tant, jo sincerament, considero que el fet de preocupar-nos 
per aquestes coses i preocupar-nos pels costos és bo, i si això vol dir que durant el 
procés un tenia un posicionament, s’ho mira, i al final es rectifica, doncs no tinc cap 
inconvenient en donar-li la raó en aquest cas, però també deixi’m dir-li una cosa, vostè 
no ha presentat al·legacions, les ha presentat el Partit dels Socialistes i la Taula de 
mobilitat; sí que és cert que es va posicionar així vostè en el seu dia, però l’al·legació 
no l’ha presentada. 
 

 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: És que nosaltres 
vam fer el que vostès no van fer, i que és primer parlar amb la Taula de mobilitat, 
recollir el seu posicionament i fer-lo al Ple. Jo penso que quan hi ha un mecanisme de 
participació com ho és la Taula de mobilitat, portar un tema com aquest al Ple, s’ha de 
fer abans de portar-lo al Ple i no que la Taula de mobilitat hagi de fer al·legacions a un 
punt que s’aprova al Ple, jo entenc que els processos de participació han de ser 
diferents, no s’han de basar en les al·legacions perquè les al·legacions són un 
procediment administratiu més que de participació ciutadana, i existint com existeix la 
Taula de mobilitat, una cosa que feia molt temps que l’estàvem reclamant, doncs jo 
crec que hagués estat molt millor comentar-ho abans i segurament ja no s’hagués 
portat al Ple amb els termes que es van dur. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

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

tinent d’alcalde Sr. Recasens). 

 

 11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE RECTIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE 

L’INVENTARI DE BÉNS MUNICIPAL A 31 DE DESEMBRE DE 2010. 
 
 Vist el que disposa l'article 105 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, es formula al Ple 
Municipal la següent proposta d'acords: 
 

 1r.- APROVAR en els termes concrets resultants de l'expedient, la rectificació 
de l'Inventari de Béns Municipal, referida a 31 de desembre de 2010, com a refosa 
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que incorpora les variacions o moviments de baixes, millores i altes produïdes des de 
l'última aprovació del Patrimoni pel Ple Municipal, si bé els valors resultants dels 
diversos béns de l'actiu resten subjectes a les possibles variacions que en resultin de 
l'aprovació definitiva del compte de les diverses masses patrimonials que formen part 
del Compte General Municipal per a l'exercici de 2010. 
 

 2n.- TRAMETRE una còpia de l'Inventari de Béns amb les seves rectificacions 
al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes del que 
preveu l'article 105 de l’esmentat Decret 336/1988. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Com 
cada any hi ha un revisió de tot el que són els actius patrimonials de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès i fem tota la relació, tot l’inventari, i s’aprova anualment, en 
aquest cas ens pertoca aprovar el que correspon a data 31 de desembre del 2010. 
L’aspecte més rellevant de la feina feta durant l’any 2010 ha estat l’efectiva integració 
de les aplicacions informàtiques de comptabilitat i patrimoni actual, per la qual cosa 
podem afirmar sense cap mena de dubte que aquest exercici és el primer en que tot 
l’ajuntament ha adquirit tot el que és el tema de capítol VI d’inversions, està inventariat 
i qualsevol valoració patrimonial o variació patrimonial ha tingut una revisió de forma 
més automatitzada, sense cap demora i s’ha optimitzat al màxim el procés. 
 
 Quant a les valoracions més destacades de l’Inventari 2010 podríem resumir 
les altes de l’ajuntament: dues parcel·les unifamiliars a la Colònia Oller, l’estació 
d’aigües residuals de Can Borrull, planta depuradora de Can Cortés, la Pedrera Berta, 
6 vehicles per la Brigada municipal i 4 autobusos urbans, i les baixes: un solar 
unifamiliar al Turó de Can Matas. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

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

tinent d’alcalde Sr. Recasens). 

 

TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT 

 

 12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL A L’AV. 

MONTSENY A LA FLORESTA. (EXP. NÚM. 82003/11). 
 

 1r.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’article 68.1) del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme i l’art. 92 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu 
Reglament, el projecte de Pla Especial a l’Av. Montseny a la Floresta, promogut per la 
mercantil Facta non Verba, SL i redactat per part de Jordi Balagué i Termes i Pere 
Brualla i Espurt, arquitectes, que desenvolupa les previsions del text refós de la 
Modificació puntual del Pla General Metropolità al sector de la Floresta, amb les 
determinacions que es desprenen dels informes tècnics i jurídics incorporats a 
l’expedient. 
 

 2n.- REQUERIR al legal representant de Facta non Verba, SL perquè aporti 
abans de sotmetre a informació pública l’expedient, certificació de titularitat, domini i 
càrregues de la finca objecte del Pla Especial, d’acord amb el que determina l’art. 
102.3.a) del Decret 1/2010, de 3 d’agost, en relació a l’art 84.2b.3r) del Decret 
305/2006 de 18 de juliol. 
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 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 dels diaris de major circulació, premsa local, tauler d’edictes i mitjans 

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

 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'article 85 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

 

 5è.- INFORMAR al promotor que amb anterioritat a l’aprovació definitiva i 
correlativa publicació de l’entrada en vigor de l’esmentat Pla Especial, haurà de 
procedir a instrumentar la cessió gratuïta de la porció de terreny de 1.857,85 m², 
qualificada de zona 27 (parc forestal) pel planejament vigent, mitjançant escriptura 
pública i/o acta administrativa, en el seu cas, assolint les despeses de les eventuals 
segregacions, honoraris, i impostos que puguin produir-se. 

 

 6è.- NOTIFICAR el present acord de l’esmentada figura de planejament derivat 
al promotor, als efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SR. ROMERO: Aquest punt es tracta 
de la formació de 8 parcel·les unifamiliars a la Floresta, entre l’av. Montseny i l’av. 
Pere Planes, amb la cessió de 1.900 m2 de zona verda i la urbanització d’un tram de 
l’av. Pere Planes. 
 

 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Nosaltres ens 
abstindrem en aquest punt bàsicament perquè en el seu moment el nostre grup es va 
posicionar en contra i crec que recordar que al final ens vam abstenir a l’aprovació de 
la modificació del PGM de la Floresta, i en aquesta modificació del PGM a nosaltres 
una de les coses que ens preocupava -i per això el meu compromís en aquesta 
modificació- eren els plans especials, aquest realment no és dels plans especials que 
més por ens fa, però després de l’experiència de l’Heretat Miralles, que no sé si 
tothom ho coneix però va ser una intervenció urbanística que tampoc eren masses 
cases unifamiliars però que va trinxar un espai important de la nostra ciutat on a més 
a més hi havia una part que passava a ser sòl públic forestal que va quedar 
absolutament enrunat, de runes de la construcció de les cases de l’Heretat Miralles i 
va haver-hi un conflicte polític important on nosaltres vam intervenir i vam poder 
paralitzar dues o tres vegades les obres perquè es feien d’una manera no adequada, 
doncs en aquest cas nosaltres ens abstindrem perquè tenim moltes prevencions en 
aquestes intervencions a la Floresta, i l’experiència ens diu que la disciplina 
urbanística d’aquesta casa no acaba de funcionar, ojalà ens equivoquem, i a partir 
d’ara les coses es facin millor i esperem que encara es facin millor a partir del mes de 
juny, però ens fan por aquests plans especials a la Floresta, no volem ser partícips de 
la seva aprovació, és més, els mateixos informes de l’ajuntament qüestionen algunes 
de les coses que nosaltres posàvem de relleu quan es va aprovar la modificació, per 
exemple, en aquest cas posa en qüestió o posa un interrogant al darrera de la 
capacitat de tota la xarxa de clavegueram quan aquestes 8 cases, ara n’hi ha una, 
quan passin a ser 8 cases amb les seves famílies respectives, doncs quan es 
construeixin aquestes cases es posa en qüestió que la xarxa de clavegueram ho 
aguanti. Això és una de les coses, un dels interrogants d’aquesta modificació del PGM 
a la Floresta, segurament donada la crisi immobiliària que hi ha ara aquests plans 
especials es faran d’una forma molt lenta i per tant l’adequació de tot l’espai de la 
Floresta amb aquests plans especials que es vagin fent veurem quina és. Tal com 
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estava plantejat de principi la modificació del PGM era una cosa perquè els ritmes 
eren diferents, i per tant l’actuació tant pública com privada havia de ser paral·lela, 
però la situació és la que és i per tant la promoció privada s’anirà fent a poc a poc i ja 
veurem si estem a l’alçada d’estar preparats per assumir tots aquests plans que vagin 
fent els promotors privats. Per tant en aquest cas ens abstenim, en altres casos 
segurament votaríem en contra perquè hi havia plans especials de la modificació del 
PGM que eren realment des del nostre punt de vista inassumibles, però aquest és un 
de petit però esperem que no passi com amb l’Heretat Miralles. 
 

 (En aquests moments, essent les 19,48 hores, es reincorpora a la sessió el 

Tinent d’Alcalde Sr. Recasens). 

 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres votarem a favor atès que ja en el planejament derivat de les anteriors 
vegades vam votar favorablement. Entenem que els paràmetres del Pla Especial que 
portem a aprovació limiten en part el que ja hi havia en el planejament general i com a 
cosa positiva des del punt de vista del benefici públic hi ha la creació d’un vial que 
connecta els dos espais verds i també que dels 9 habitatges previstos en passem a 8 i 
dels 4.300 metres previstos passem a 3.800. En qualsevol cas, sense més, votarem a 
favor. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      19 (CiU (*), PSC, PP, ERC i Sr. Vázquez-Dodero)  

Vots en contra:    0 

Abstencions:       3 (ICV-EUiA i Sr. Massanés) 

 

(*) Es fa constar l’absència en el moment de la votació del tinent d’alcalde Sr. 

Recasens. 

 

 13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA TRANSCRIPCIÓ I 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLANEJAMENT VIGENT A ESCALA 1/1000 A 

L’ÀMBIT DEL PLA DEL VINYET. (EXP. NÚM. 83006/10). 

 

 1r.- APROVAR en els seus propis termes, contingut i abast informe relatiu a les 
al·legacions formulades en el termini d’informació pública a que s’ha sotmès el 
projecte de Transcripció i modificació puntual del planejament vigent a escala 1/1000 
a l’àmbit del Pla del Vinyet, elaborat per part del Bufet d’Advocats Legal Barcelona, 
contractat per part de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA, 
societat de capital íntegrament públic, i declarada com administració actuant a la 
unitat d’actuació Pla del Vinyet, en acord de la Junta de Govern Local de data 21 de 
desembre de 2009, d’acord amb el que determina l’art. 23 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació 
a l’art. 13 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, del seu Reglament, el qual ha estat 
intervingut pels tècnics municipals, i que s’incorpora a la proposta com a motivació 
específica d’acord amb el que determina l’art. 89.5) de la Llei 30/92, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 

 2n.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades per part de Ruth Gilberte Rios, 
actuant en nom i representació de Josel, SL, i Sr. Joaquim Llorens i Clos, actuant en 
nom i representació d’Atura SA, front l’aprovació inicial del projecte de Transcripció i 
modificació puntual del planejament vigent a escala 1/1000 a l’àmbit del Pla del Vinyet, 
les quals han estat desestimades d’acord amb l’informe emès per part del Bufet 
d’Advocats Legal Barcelona, que ha estat intervingut pels tècnics municipals, i que 
s’incorpora a la proposta com a motivació específica d’acord amb el que determina 
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l’art. 89.5) de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 

 3r.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el quòrum previst en l’art. 47.2.ll) de 
la Llei 57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, i art. 96, en relació a l’art. 85, del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
el projecte de Transcripció i modificació puntual del planejament vigent a escala 

1/1000 a l’àmbit del Pla del Vinyet, d’iniciativa pública municipal i REMETRE 
l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, juntament amb els 
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en 
compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per tal d’interessar llur aprovació 
definitiva, segons allò que preveu l’art. 80 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

 

 4t.- NOTIFICAR el present acord als al·legants, a Promusa i a la Província 
Tarraconense de la Companyia de Jesús, adjuntant l’informe d’al·legacions incorporat 
a l’expedient, als efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SR. ROMERO: Es tracta de la 
concreció de l’ordenació per possibilitar la materialització de 21.000 m2 de sostre 
mitjançant una tipologia que garanteixi les òptimes condicions d’il·luminació i ventilació 
de les edificacions col·lindants. Es tracta de la zona de Pla del Vinyet, a sobre d’Esade 
i davant dels cinemes. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

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

tinent d’alcalde Sr. Recasens). 
 

 14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL 

D’INFRAESTRUCTURES I RADIOCOMUNICACIÓ. (EXP. NÚM. 82006/10). 
 

 1r.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades davant el projecte de Pla 
Especial d’Infraestructures i Radiocomunicació, les quals han estat objecte de la 
corresponent instrucció tècnica en els següents termes: 
 

1.1.- Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix (15/02/11) 
  

Contingut 
 
El contingut de l’al·legació formulada per l’EMD de Valldoreix es resumeix en els 
següents punts: 
 

◦ L’EMD no ha estat informada prèviament a l’aprovació inicial del Pla, en les 
reunions de coordinació entre ambdues administracions, segons s’estableix en el 
Conveni per la distribució i coordinació de l’exercici de competències de 8 de 
novembre de 1995. 

 

◦ Cal valorar la idoneïtat del punt proposat com a EIRP 3 Pistes de Mas Gener, que 
es troba en una posició enclotada al costat del torrent La Guinardera. 
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◦ Cal justificar la idoneïtat del punt proposat com a EIRP4 a l’avinguda Baixador, per 
trobar-se qualificat de parc urbà (6b), en un punt baix al costat del torrent Nonell i 
per la possible contradicció amb la Modificació puntual del PGM en tràmit, que 
contempla la recuperació dels valors ambientals del torrent. Proposen, si escau un 
nou emplaçament per l’EIRP 4, localitzar-lo a l’illa d’equipaments de la nova 
centralitat de Valldoreix, entre la rambla Mossèn Jacint Verdaguer i el carrer Albert 
Rosàs, en la qual recentment s’ha instal·lat una antena W iMAX. 

 

◦ Respecte a l’EIRP 5 Dipòsit a l’av. Mas Fuster, el consideren adequat 
topogràficament, tot i que esmenten que està en uns terrenys qualificats de zona 
20a/11 i no 6b com diu el pla. 

 

Valoració 
 
Es proposa estimar parcialment l’al·legació presentada per l’EMD de Valldoreix en 
base al següent:  
 
- Pel que fa a la informació prèvia del pla a l’EMD de Valldoreix, la proposta 

d’aprovació inicial del pla va tractar-se en l’ordre del dia de la Comissió Informativa 
de 7 de juliol de 2010, a la que van assistir representants de l’EMD. 

 
- La idoneïtat del punt proposat EIRP 3 és objecte de valoració i validació per l’estudi 

d’idoneïtat de punts per al servei de telefonia que s’adjunta com a annex al pla. 
  
- En relació a la idoneïtat del punt EIRP 4 i l’alternativa d’emplaçament proposada, 

l’esmentat estudi annex d’idoneïtat de punts per al servei de telefonia ha valorat 
desfavorablement aquest emplaçament alternatiu i ha valorat favorablement el punt 
EIRP 4 a l’avinguda Baixador, pel que es manté aquest punt proposat. 

 
- S’ha esmenat l’errada que fa referència a la qualificació dels terrenys on es proposa 

localitzar l’EIRP 5. 
 

1.2.- Sr. Francesc Palau i Sabater, en nom i representació de Marcove Industrial, 

SL (16/02/11) 
  

Contingut: 

 
El contingut de l’al·legació es resumeix en els següents punts: 
 
- Justifiquen legitimació de la part per formular al·legacions, propietària de l’hotel 

QGAT, ubicat a l’av. Via Augusta, 51. 
 
- El manteniment de l’antena de radiocomunicacions existent reconegut com a EIRE 

5 a la confluència de l’avinguda Europa i l’Avinguda Via Augusta comporta efectes 
negatius per ús i manteniment de l’hotel: impacte visual i paisatgístic, emissió 
radioelèctrica, incompleix distàncies de protecció mínimes dels espais susceptibles 
de ser usats per les persones, amb incidència a la salut i no s’emplaça en cota 
elevada per minimitzar riscs inherents d’aquestes instal·lacions. 

 
- El PGM estableix la qualificació de serveis tècnics per l’emplaçament 

d’instal·lacions d’aquesta mena. El sector de La Guinardera, de recent 
desenvolupament urbà, ja preveu espais qualificats com a serveis tècnics per 
emplaçar-hi estacions de les companyies d’aigua, gas, telefonia i electricitat, pel 
que també ha de preveure espais per les telecomunicacions.  
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- Els objectius del PEIR de regulació i minimització de l’impacte ambiental, visual, 
paisatgístic i d’emissió de les instal·lacions de radiocomunicació es contradiuen 
amb la finalitat que persegueix, que pretesament és legalitzar totes les instal·lacions 
existents, permetre’n la instal·lació de més previstes pel pla i atorgar a l’ajuntament 
la potestat de decidir-ne la instal·lació de noves en el futur. El pla no fa cap anàlisi, 
ni valoració de les instal·lacions actualment en funcionament, no n’elimina cap, sinó 
que les legalitza i els dóna cobertura jurídica en contradicció amb les 
determinacions del PGM, tota vegada que pretén legalitzar una antena situada en 
parc urbà. 

 
- No pot tenir el mateix tractament el nucli urbà i nous sectors residencials, que ja 

preveuen les necessitats dels residents amb espais destinats a la ubicació de 
serveis. 

 
- Procedeix el desmuntatge de l’antena per trobar-se en sòl qualificat de parc urbà en 

coherència amb allò previst al PGM i al mateix PEIR, que els defineix com a espais 
sensibles, i la urbanització com a zona verda. 

 
- Atès que el PEIR identifica els parcs, hospitals, escoles, etc, com a sensibles per 

ésser espais usats habitualment per les persones, l’establiment hoteler també 
s’hauria de considerar com a tal i limitar-ne la implantació d’instal·lacions. 

 
- El PEIR identifica la zona verda com a àrea d’instal·lació restringida 2 i la defineix 

com a àrees on només s’admeten determinats tipus d’instal·lacions de forma 
excepcional, pel que procedeix el seu desmuntatge i reubicació en un indret més 
adient previst pel sector. 

 

Valoració 

 
Es proposa desestimar l’al·legació en base als següents fonaments: 
 
- Pel que fa a l’eventual incompatibilitat de la instal·lació reconeguda com a EIRE 5 

amb l’ús hoteler, cal esmentar que el pla preveu la compatibilitat de la 
infraestructura de radiocomunicació amb l’ús hoteler. Així mateix, el REAL 
DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 
frente a emisiones radioeléctricas estableix que s’ha de minimitzar, en la major 
mesura possible, els nivells d’emissió sobre espais sensibles com escoles, centres 
de salut, hospitals o parcs públics, sense consideració de l’ús hoteler com a espai 
especialment sensible. L’impacte visual i paisatgístic de les instal·lacions el regula 
al pla amb mesures d’integració que estableix a la normativa. 

 
- Pel que fa a les distàncies mínimes de protecció de l’EIRE 5, aquest emplaçament 

inclou una instal·lació existent que ha obtingut la corresponent llicència ambiental, 
mitjançant la qual s’ha autoritzat per complir tots aquells preceptes de la legislació 
aplicable.  

 
- Pel que fa a la previsió d’espais de serveis tècnics del PGM o del planejament 

derivat que va desenvolupar el sector de la Guinardera, cal esmentar que correspon 
a una figura que abasti tot el terme municipal, com és un pla especial 
d’infraestructures de radiocomunicació, l’estudi i definició de la xarxa de 
radiocomunicació requerida, per tal de garantir el dret d’accés dels ciutadans a les 
radiocomunicacions. 
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- Respecte a l’anàlisi i valoració de les instal·lacions existents, el PEIR es fonamenta 
en diferents estudis realitzats de cobertura i necessitats d’infraestructures de 
radiocomunicació del municipi, a partir dels quals s’ha definit la xarxa bàsica de la 
infraestructura de radiocomunicació. Aquesta xarxa contempla la consolidació de 
determinades instal·lacions, el manteniment d’altres en règim d’ús disconforme i la 
supressió d’una, amb la corresponent justificació. 

  
- Pel que fa a la sol·licitud de desmuntatge i reubicació de la instal·lació esmentada 

per incompatibilitat amb la zona verda, cal esmentar que la consideració de les 
qualificacions urbanístiques per la definició de les àrees AR1 i AR2 és sense 
perjudici de l’establiment de la xarxa bàsica de les infraestructures de 
radiocomunicació formada pels EIREs i EIRPs. 

 
- En relació a la urbanització de la zona verda, aquesta no correspon en un pla 

especial d’infraestructures de radiocomunicació. 

 

 2n.- APROVAR PROVISIONALMENT, d’acord amb el que determina l’article 67 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, en relació a l’art. 93.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, del seu 
Reglament, i art. 9.2) del Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de 
les instal·lacions de radiocomunicació, el projecte de Pla Especial d’infraestructures i 
radiocomunicació, redactat per part de l’equip tècnic de Projecta, telecomunicacions 
en l’espai urbà, d’iniciativa pública municipal, que incorpora les determinacions dels 
informes tècnics elaborats a l’efecte, així com aquelles determinacions dels 
organismes amb competència concurrent, i el resultat de les al·legacions, d’acord amb 
el punt primer anterior, i que s’incorporen a la proposta com a motivació específica, 
d’acord amb el que determina l’art. 89.5) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 

i REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, juntament 
amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, 
en compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per tal d’interessar llur aprovació 
definitiva, segons allò que preveu l’art. 80 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 

 3r.- NOTIFICAR el present acord als al·legants, així com als titulars d’aquelles 
instal·lacions que es troben operatives en el municipi de Sant Cugat del Vallès, a 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix i als operadors de telefonia mòbil que 
operen en l’àmbit territorial del pla. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SR. ROMERO: Es tracta de 
l’establiment de la xarxa bàsica d’infraestructura de radiocomunicació per garantir la 
cobertura de telefonia mòbil a tota la població de Sant Cugat. També l’establiment 
dels criteris tècnics per minimitzar l’impacte visual i paisatgístic. Un altre punt és la 
priorització de la ubicació en sòl públic dels nous emplaçaments, i també contempla la 
concentració en la mateixa estructura dels diferents operadors, és a dir, si en una 
mateixa antena podria haver diferents operadors. Es tracta de simplificar el tema de 
les antenes de Sant Cugat. 
 

 (En aquests moments, essent les 19,53 hores, es reincorpora a la sessió el 

tinent d’alcalde Sr. Recasens). 
 

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

membres electius presents). 
 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS 15 A 17 

 

 15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE TEXT REFÓS DE MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL 

METROPOLITÀ DE BARCELONA A L’ÀMBIT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 

(EXP. NÚM. 83009/09). 
 

 1r.- APROVAR, amb el quòrum previst en l'article 47.3.ll), de la Llei 57/2003, de 
16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, i art. 96, en relació a l’art. 85) del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el text refós relatiu al 
projecte de Modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla General 
Metropolità de Barcelona a l’àmbit de Sant Cugat del Vallès, d’iniciativa pública 
municipal, aprovat provisionalment pel Ple municipal en sessió de 19 d’abril de 2010 i 
que incorpora les determinacions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, de 27 de gener de 2011, text elaborat pels serveis tècnics i jurídics i que 
s’incorpora a la proposta com a motivació específica, d’acord amb el que determina 
l’art. 89.5) de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 

 2n.- ELEVAR l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
juntament amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament 
de textos, en compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per tal d’interessar 
l’aprovació definitiva i correlativa publicació de l’esmentat text refós, als efectes de la 
seva entrada en vigor. 
 

 3r.- NOTIFICAR els presents acords al Servei d’Intervenció en l’Edificació, amb 
l’objecte d’observar el contingut dels mateixos i normativa d’aplicació respectivament, 
en totes aquelles llicències que es sol·licitin a partir de la data d’entrada en vigor del 
present projecte normatiu. 
 

 4t.- NOTIFICAR els presents acords a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, així com al Grup Municipal d’ICV-EUiA, als efectes procedents. 
 

 16.- PROPOSTA D’APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 

L’ORDENANÇA METROPOLITANA DE REHABILITACIÓ. (EXP. NÚM. 83008/09). 
 

 1r.- APROVAR, amb el quòrum previst en l'article 47.3.ll) de la Llei 57/2003, de 
16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, i art. 65.2) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i art. 71.2) del Decret 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el text refós 
relatiu al projecte de Modificació puntual de l’Ordenança Metropolitana de 
Rehabilitació del terme municipal de Sant Cugat del Vallès, d’iniciativa pública 
municipal, aprovat provisionalment pel Ple municipal en sessió de 17 de maig de 
2010, i que incorpora les determinacions de l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, de 27 de gener de 2011, text elaborat pels serveis tècnics 
i jurídics i que s’incorpora a la proposta com a motivació específica, d’acord amb el 
que determina l’art. 89.5) de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
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 2n.- ELEVAR l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
juntament amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament 
de textos, en compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per tal d’interessar 
l’aprovació definitiva i correlativa publicació de l’esmentada ordenança, als efectes de 
la seva entrada en vigor. 
 

 3r.- NOTIFICAR els presents acords al Servei d’Intervenció en l’Edificació, amb 
l’objecte d’observar el contingut dels mateixos i normativa d’aplicació respectivament, 
en totes aquelles llicències que es sol·licitin a partir de la data d’entrada en vigor del 
present projecte normatiu. 
 

 4t.- NOTIFICAR els presents acords a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, així com al Grup Municipal d’ICV-EUiA, als efectes procedents. 
 

 17.- PROPOSTA D’APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 

L’ORDENANÇA METROPOLITANA D’EDIFICACIÓ. (EXP. NÚM. 83007/09). 
 

 1r.- APROVAR, amb el quòrum previst en l'article 47.3.ll), de la Llei 57/2003, de 
16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, i art. 65.2) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i art. 71.2) del Decret 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el text refós 
relatiu al projecte de Modificació puntual de l’Ordenança Metropolitana d’Edificació del 
terme municipal de Sant Cugat del Vallès, d’iniciativa pública municipal, aprovat 
provisionalment pel Ple Municipal en sessió de 19 d’abril de 2010, i que incorpora les 
determinacions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 27 
de gener de 2011, text elaborat pels serveis tècnics i jurídics i que s’incorpora a la 
proposta com a motivació específica, d’acord amb el que determina l’art. 89.5) de la 
Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 

 2n.- ELEVAR l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
juntament amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament 
de textos, en compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per tal d’interessar 
l’aprovació definitiva i correlativa publicació de l’esmentada ordenança, als efectes de 
la seva entrada en vigor. 
 

 3r.- NOTIFICAR els presents acords al Servei d’Intervenció en l’Edificació, amb 
l’objecte d’observar el contingut dels mateixos i normativa d’aplicació respectivament, 
en totes aquelles llicències que es sol·licitin a partir de la data d’entrada en vigor del 
present projecte normatiu. 
 

 4t.- NOTIFICAR els presents acords a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, així com al Grup Municipal d’ICV-EUiA, als efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ CONJUNTA PUNTS 15 A 17 

 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SR. ROMERO: Aquests punts ja han 
passat per l’ajuntament inicialment i provisionalment, o sigui ja estan aprovats. Es 
tracta de respondre a una demanda de la Comissió Territorial d’Urbanisme en la que 
ens demanava aclarir uns dubtes que plantejaven, entre ells el més important era les 
justificacions fonamentalment pel que fa a l’impacte en la trama urbana de la previsió 
d’increment de densitat en un 20% si es classifiquen els nous habitatges com de 
protecció oficial, aquesta és la mesura més important. 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.04.11                    pàg. 26 

 
ESBORRANY ACTA 

 
 També n’hi ha d’altres com les mesures d’ordenació urbana, mesures de 
caràcter social com la promoció d’habitatge públic, i mesures de caràcter paisatgístic 
per regular el tractament d’espais lliures en diferents parcel·les. Per últim, mesures 
sobre la mobilitat i l’aparcament en la via pública i en les parcel·les privades. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 15 

 

Vots a favor:      22 (CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC, Sr. Vázquez-Dodero i Sr. 

Massanés) 

Vots en contra:    0 

Abstencions:       1 (PP) 

 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 16 

 

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

membres electius presents). 

 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 17 

 

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

membres electius presents). 

 

 18.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ ACORD JGL DE 4.04.11 RELATIU A 

FORMULACIÓ D’AL·LEGACIONS ENVERS L’INFORME DE LA DIRECCIÓ 

GENERAL DE COMERÇ RELATIU AL PROJECTE DE DELIMITACIÓ DE LA 

TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL MUNICIPI DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 

(EXP. NÚM. UP00/10/04). 
 

 1r.- RATIFICAR en els seus propis termes, contingut i abast, acord adoptat per 
la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 4 d’abril, que literalment diu: 

 

“22.- PROPOSTA DE FORMULACIÓ D’AL·LEGACIONS ENVERS L’INFORME DE 
LA DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ RELATIU A LA DELIMITACIÓ DE LA 
TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL MUNICIPI DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
(EXP. NÚM. UP00/10/04). 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió en data 17 de maig de 2010, va aprovar la 
Delimitació de la trama urbana consolidada al municipi de Sant Cugat del Vallès, 
d‟acord amb l‟art. 8.2.a) del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d‟ordenació 
d‟equipaments comercials. 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 20 de setembre de 2010 
va resoldre les al·legacions formulades front l‟acord plenari de 17 de maig de 2010 de 
Delimitació de la trama urbana consolidada al municipi de Sant Cugat del Vallès i va 
remetre l‟expedient al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes del que determina l‟art. 8.2.b) del Decret Llei 
1/2009, de 22 de desembre, d‟ordenació d‟equipaments comercials. 
 
Atès que s‟ha rebut per part de la Direcció General d‟Urbanisme del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, escrit atorgant un termini 
d‟audiència de 15 dies, per tal que s‟introdueixin en la proposta de la delimitació les 
rectificacions derivades de l‟informe de la Direcció General de Comerç de data 19 de 
juliol de 2010. 
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Vist l‟informe de la Direcció General de Comerç, pel qual s‟informa favorablement la 
proposta de Delimitació de la trama urbana consolidada de Sant Cugat del Vallès, per 
a incorporar les àrees proposades del Pla Parcial “Can Gatxet”, l‟àrea proposada del 
Pla Parcial d‟Ordenació del Turó de Can Mates-Carretera de Vallvidrera, amb exclusió 
dels sistemes perifèrics, i quedar exclosa la franja de l‟àmbit del Pla Parcial 
d‟Ordenació del sector Can Bellet, Can Canyameres i La Guinardera, l‟àrea proposada 
de Valldoreix, l‟àmbit de Torreblanca i Can Magí, d‟acord amb el plànol núm. 6 adjunt. 
 
En base als anteriors antecedents, la Junta de Govern Local adopta els següents: 
 

ACORDS 
 

1r.- APROVAR i RATIFICAR en els seus propis termes, contingut i abast, informe 
tècnic emès per part de l‟arquitecte Albert de Pablo i Ponte, redactor del projecte de 
Delimitació de la trama urbana consolidada de Sant Cugat del Vallès, en relació a les 
modificacions de la Direcció General de Comerç, que exclou la franja de l„àmbit del Pla 
Parcial d‟Ordenació del sector de Can Bellet, Can Canyameres i La Guinardera, l‟àrea 
proposada de Valldoreix i l‟àmbit de Torreblanca i Can Magí. 
 

2n.- FORMULAR AL·LEGACIONS a l‟informe de la Direcció General de Comerç del 
Departament d‟Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en relació a la 
Delimitació de la trama urbana consolidada de Sant Cugat del Vallès, proposada per 
aquest organisme i que exclou la franja de l‟àmbit del Pla Parcial d‟Ordenació del 
sector Can Bellet, Can Canyameres i La Guinardera, l‟àrea proposada de Valldoreix i 
l‟àmbit de Torreblanca i Can Magí, dins el tràmit d‟audiència concedit per la Direcció 
General d‟Urbanisme, amb la motivació específica de l‟informe a que fa referència el 
punt primer anterior, i que s‟incorpora a la proposta com a motivació específica, 
d‟acord amb el que determina l‟art. 89.5) de la Llei Bàsica Estatal 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic del les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, i que en síntesi, justifica la inclusió de l‟àrea proposada de 
Valldoreix i part de l‟àmbit de Torreblanca i Can Magí, alhora que posa de manifest 
l‟existència de diverses errades materials en la delimitació de la trama urbana 
proposada per la Direcció General de Comerç als àmbits de Torreblanca-Can Magí, el 
Pla del Vinyet i sector de Can Canyameres. 
 

3r.- SOL·LICITAR a la Direcció General de Comerç del Departament d‟Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, la incorporació de l‟àrea proposada de 
Valldoreix, i part de l‟àmbit de Torreblanca i Can Magí, a la Delimitació de la trama 
urbana consolidada en els mateixos termes de la proposta presentada per 
l‟Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 

4t.- ELEVAR certificació dels presents acords a la Direcció General d‟Urbanisme del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, als efectes de procedir a recaptar l‟informe 
favorable de la Direcció General de Comerç i procedeixi a la seva publicació, d‟acord 
amb el que determina l‟art. 8.2.c) del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, 
d‟ordenació dels equipaments comercials. 
 

5è.- SOTMETRE els presents acords a ratificació per part del Ple de la Corporació en 
la primera sessió que es celebri. 
 

6è.- NOTIFICAR els presents acords a l‟Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix.” 
 

 2n.- ELEVAR certificació dels presents acords a la Direcció General 
d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, als efectes de procedir a 
recaptar l’informe favorable de la Direcció General de Comerç i procedeixi a la seva 
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publicació, d’acord amb el que determina l’art. 8.2.c) del Decret Llei 1/2009, de 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 
 

 3r.- NOTIFICAR els presents acords a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SR. ROMERO: Es tracta de formular 
les al·legacions pertinents davant de l’informe de la Direcció General de Comerç en 
tres aspectes: nosaltres continuem defensant com vam fer fa un any quan vam 
aprovar la trama urbana de que a Valldoreix ha d’haver-hi una centralitat comercial 
des de l’estació fins el Centre Cívic, una centralitat que expressament ja està 
consolidada i volem insistir en que aquesta centralitat sigui acceptada com a trama 
urbana. El segon punt que també demanem és que en la zona de Pla del Vinyet i Av. 
Torreblanca tenim una centralitat comercial important, entre el mercat municipal, la 
centralitat de serveis en l’edifici de Promusa, els cinemes, Esade, el Centre Cultural, i 
avui hem portat en el punt 13 de l’ordre del dia d’avui que incorporar unes edificacions 
entre Esade i Av. Pla del Vinyet, per tant la intenció nostra és incorporar 
comercialment els baixos comercials de la promoció de PROMUSA, tot això sumat, 
 és una centralitat comercial i l’hem de tractar d’una forma conjunta. Per últim el punt 
núm. 3 és que en el terreny conegut popularment com “El Campito” on està previst 
ubicar el 4rt. Centre d’Atenció Primària allà tenim un terreny on en un futur es pot fer 
conjuntament amb el 4rt. CAP un bon aparcament i posar també més oferta 
comercial. L’Av. Cerdanyola és potent comercialment fins el Passeig Torreblanca, 
però del Passeig Torreblanca fins el Passatge Buscallà perd  força comercialment, si 
amb el temps allà, a l’entrada de la ciutat (Av. Cerdanyola), podrem dotar en el futur 
una centralitat comercial, conjuntament amb el Centre d’Atenció Primària  i tindrem 
una zona comercial més potent, és per això que portem aquesta proposta de que 
aquest terreny en un futur pugui ser una possible centralitat comercial per impulsar 
comercialment l’Av. Cerdanyola. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

membres electius presents). 

 

TORN D’INTERVENCIONS 

 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SR. ROMERO: Vull demanar disculpes 
als estudiants que no han entès res. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Voldria dir-los-hi que el Sr. Romero és una 
persona operada i per tant s’expressa perfectament, els qui el coneixem estem ja molt 
acostumats però ell els demana disculpes però crec que sí que l’han entès Sr. 
Romero. 
 

 19.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A 

L’ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT RESTRINGIT DEL CONTRACTE DE 

GESTIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL 

VALLÈS. (EXP. NÚM. 13/2011). 
 

 (El present punt fou retirat de l’ordre del dia). 

 

CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT 
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 20.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL D’EQUIPAMENTS 

CULTURALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS I LA SEVA INCLUSIÓ AL PECCat 

(PLA D’EQUIPAMENTS CULTURALS DE CATALUNYA). 

 
 Atesa la necessitat d’aprovar un Pla Local d’Equipaments Culturals a Sant 
Cugat del Vallès que concreti i situï les necessitats d’equipaments culturals en l’àmbit 
municipal.  
 
 Vist l’informe favorable preceptiu emès per la Subdirecció General 
d’Equipaments Culturals de la Generalitat d’adequació del pla municipal dins del marc 
establert pel PECCat 2010-2020. 
 
 Es proposa al Ple Municipal, 
 

 1r.- APROVAR el Pla Local d’Equipaments Culturals i la seva inclusió al Pla 
d’Equipaments Culturals de Catalunya elaborat per la Generalitat per al període 2010-
2020. 
 

 2n.- TRASLLADAR el present acord a la Subdirecció General d’Equipaments 
Culturals de la Generalitat de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

SR. ESCURA: És la proposta d’aprovació del PLEC, és a dir, del Pla Local 
d’Equipaments Culturals de Sant Cugat del Vallès i del seu annex, l’EPEC, Estudi de 
Programació del Teatre Auditori, i la seva inclusió, efectivament, en el PECCat, és a 
dir, Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya, l’anterior Govern de la Generalitat va 
aprovar el 16 de març de 2010 el famós PECCat, el Pla d’Equipaments Culturals de 
Catalunya, que es contempla del 2010 al 2020, com a Pla territorial sectorial de cultura 
de Catalunya. De fet el Pla responia a la voluntat del Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació d’articular un marc global de planificació que recollís els dèficits en 
matèria d’equipaments culturals públics i prenia en consideració per primera vegada, 
en una visió de conjunt i des d’una mirada territorial, la totalitat d’equipaments culturals 
considerats essencials per al conjunt del país, de forma que el seu desplegament 
consensuat i coordinat permetés incrementar l’oferta existent i disminuir tant les ratios 
de població per equipament com les distàncies per accedir als serveis culturals 
bàsics. A l’estiu del 2010 ens arriba a Sant Cugat una primera redacció del PLEC feta 
per una consultoria recomanada per la Subdirecció d’Equipaments Culturals de 
l’anterior Govern de la Generalitat, aquesta tinència d’alcaldia -qui els parla- va mirar 
d’esmenar un document que pecava d’algunes deficiències formals com per exemple 
dades incompletes o obsoletes per tal que casés en allò essencial amb el Pla 
d’Equipaments de l’Ajuntament de Sant Cugat i que inclogués també conclusions 
obtingudes del debat en diferents Comissions Informatives amb tots els grups polítics, 
així com de les reflexions i aportacions fornides pel Consell de Cultura al llarg d’aquest 
mandat. La qüestió és que l’informe definitiu del plec EPEC fet per la consultora 
externa ens arriba el desembre de 2010, poc després, el 31 de gener de 2011, la 
subdirecció d’equipaments culturals ens comunica que el Pla s’adequa als paràmetres 
de l’art. 23.2) del Decret 40/2010, pel qual s’aprova el PECCat, Immediatament 
aquesta regidoria el fa arribar a tots els grups polítics d’aquest consistori i el sotmet a 
consideració del Consell de Cultura, organisme assessor que, val a dir, coincideix amb 
el regidor qui els parla, que l’esmentat document és millorable, sobretot pel que fa a 
les formes. 
 
 Què diu a grans trets i de forma molt resumida si em permeten aquest plec 
EPEC? Doncs bé, pel que fa per exemple a equipaments escènico-musicals diu que 
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el PECAT, la llei de marc general, estableix per als municipis de la dimensió de Sant 
Cugat una dotació estàndar d’un equipament de tipologia E3, per entendre’ns la 5 
seria el Teatre Nacional, el Liceu, el Mercat de les Flors; un E4 grans equipaments 
productors d’espectacles com Girona, Reus i Terrassa, i un E3 l’esmentat Teatre 
Auditori de Sant Cugat. Bé, però el PECAT estableix que el mòdul E3 ha d’incloure 
una sala petita de 300 localitats que, precisament, el Teatre-Auditori avui no té. En 
aquest sentit el Plec contempla la possibilitat que el Teatre de la Unió aculli les 
funcions de sala petita i d’altres usos i activitats que corresponen precisament a un 
complex a tres. Per això, però, caldrà evidentment que la Unió arribés a un acord amb 
l’ajuntament de Sant Cugat per tal que el seu teatre passés a formar part de l’oferta 
pública de la ciutat, això dependrà evidentment de la voluntat dels seus socis. 
 
 De tots els grups polítics és coneguda la delicada situació per la que passa la 
Unió, així com els tractes que hi manté de fa temps l’actual equip de govern per mirar 
de trobar un Pla de viabilitat que permeti la supervivència de la centenària entitat, i que 
passaria precisament per la inclusió del seu teatre en el complex E3 del Teatre 
Auditori, conforme el PECCat. Això evidentment exigeix una important inversió pública 
de rehabilitació que per tal de poder ser assumida per l’administració local passaria 
indefectiblement pel traspàs al Consistori i per tant a la ciutat de la titularitat de l’espai 
escènic de l’entitat. En aquest sentit esperem pel bé de l’entitat i la ciutat arribar ben 
aviat a un acord. 
 
 Pel que fa a centres culturals polivalents, bé, aquí el PECCat estableix per a 
Sant Cugat una necessitat teòrica de 4 centres culturals polivalents bàsics, segons el 
PLEC, el Pla Local, a Sant Cugat ja existeix una xarxa de centres cívics que ha tingut 
en compte els diferents districtes de la ciutat. Estem parlant de la Floresta, de Mira-sol 
i les Planes i encara resten algunes actuacions pendents com l’ampliació de la Casa 
de Cultura prevista a mig-llarg termini. Com també es preveu a llarg termini la creació 
del Centre Cívic a Can Canyameres en funció del creixement poblacional per donar 
servei als barris i zona urbana de Coll Favà i Volpelleres. 
 
 Pel que fa a biblioteques, estic anant molt ràpid i d’una manera molt resumida, 
segons el mapa de lectura pública de Catalunya a la ciutat li correspon una biblioteca 
central urbana i tres biblioteques locals de proximitat. La flamant biblioteca local de 
Mira-sol, Marta Pesarrodona, ja és una realitat i el proper objectiu, com bé se sap, és 
ampliar o fer nova la biblioteca central urbana, l’ex Mil·lenari, avui Gabriel Ferrater, i 
una altra al nou barri de Volpelleres, sense oblidar evidentment la Biblioteca local 
pendent a Valldoreix. Fins aquí la breu síntesi d’aquest PLEC, d’aquest Pla Local 
d’Equipaments Culturals. 
 
 D’acord amb el procediment establert i després de l’informe favorable de la 
Subdirecció General d’Equipaments correspon ara a l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès aprovar aquest Pla Local, aquest PLEC, tal i com indica l’art. 23.4) del Decret ja 
esmentat 40/2010, pel qual s’aprova el PECCat. Avui sotmetem doncs a consideració 
d’aquest Ple municipal l’aprovació d’aquest PLEC i el seu annex EPEC, per tal que 
puguin ser incorporats d’immediat al mapa d’equipaments culturals de Catalunya. Una 
aprovació que és urgent i imprescindible per a integrar-nos en el Pla d’Equipaments 
Culturals de Catalunya, insisteixo, el PECCat 2010-2020, i poder gaudir així entre 
d’altres avantatges, per exemple, de les inversions de la Generalitat fins a un 50% del 
pressupost en matèria d’equipaments culturals. És important de recordar, i vaig 
acabant, que aquest informe tècnic, PLEC EPEC, elaborat externament pot anar 
incorporant les reformes successives que aquest ajuntament cregui oportunes, és per 
això que considerem del tot pertinent aquesta aprovació amb el benentès que l’equip 
de govern resultant de les properes eleccions municipals i el seu regidor o regidora de 
Cultura corresponent, així com el Consell de Cultura renovat, haurien d’anar 
actualitzant les dades d’aquest Pla Local, d’aquest PLEC EPEC, i millorar-ne, per què 
no dir-ho, la redacció final, més per una qüestió formal i estètica que no pas per uns 
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continguts que, insisteixo, coincideixen i casen amb el nostre Pla d’Equipaments del 
2008 al 2018. 
 
 Acabo ara i els demano disculpes si amb tants PLECs i PECCats els hi arribat a 
atabalar i sense que serveixi de precedent els convido a caure en el “pecat”, pensin 
que el perdó i la salvació ens vindran donats sens dubte per l’aprovació avui aquí 
d’aquest “plec”. Disculpin el massa fàcil joc de paraules i moltes gràcies. 
 

 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: El Sr. 
Escura ja sap el sentit del vot d’aquest grup, ja sap que ens abstindríem d’una manera 
positiva, com es va dir en l’últim Ple on vam crear el nou concepte d’abstenció 
positiva, en el sentit de que no podem donar suport a un Pla d’Equipaments Culturals 
quan no hem donat suport al Pla d’Equipaments de la ciutat, quan entenem que el 
PLECCat podia haver estat més participat sobretot pel Consell de Cultura i 
l’Assemblea d’Entitats i l’eina del Pla de Cultura. A grans línies podríem estar d’acord 
de coses però també sap que hi ha petites discrepàncies molt entrant en el detall per 
exemple la Biblioteca fa molt de temps que anem tard, amb els usos de la Casa de 
Cultura potser no estaríem gaire d’acord, o per exemple posar un Centre Cívic al 
centre que no sigui la Casa de Cultura, ja sap que la proposta d’aquest grup és que la 
Casa de Cultura sigui realment un hotel d’entitats i que el centre tingui un Centre Cívic 
per tal de poder fer activitat. Per la banda positiva jo crec que és una bona proposta 
que s’inclogui la Unió i no haver de fer una inversió a curt termini en una sala petita al 
costat de l’Auditori però ha faltat això, participació, jo crec que amb el Pla 
d’Equipaments podríem haver treballat les dues coses conjuntament perquè des de la 
Cultura anéssim al Pla d’Equipaments i no a l’inrevés, i per altra banda animar al 
proper equip de govern -si Iniciativa hi és, que hi serem, segur!- a revisar aquest Pla 
tal com posa el mateix PLEC. 
 

 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo 
personalment ja sap el Sr. Escura que m’hagués agradat votar favorablement sobre 
aquest tema, però crec que les coses també s’han de fer per consens i el nostre grup 
municipal és prou democràtic com per poder escoltar les diferents versions. 
Evidentment no s’hagués entès que nosaltres haguéssim donat el vot favorable quan 
nosaltres ens vam abstenir en el seu dia en el Pla d’Equipaments i per tant nosaltres 
farem una abstenció en positiu també, com el nostre company Joan Calderón. 
 
 Jo l’única cosa que potser voldria dir és el següent, després de les converses 
amb els diferents grups polítics en la Informativa de Cultura i també amb els diferents 
membres del Consell de Cultura i vist l’informe sobre el dèficit d’equipaments culturals 
públics en general a Catalunya i en particular a Sant Cugat, i la posterior proposta del 
PECCat, Pla d’Equipaments de Cultura de Catalunya 2010-2020, recollint l’informe de 
consultoria entenc que demanat per la regidoria de Sant Cugat i recomada per la 
Conselleria, arribem a la conclusió de que el redactat podia haver estat més rigorós i 
complert amb les dades que surten a l’esmentat informe, així com una menció 
específica per a equipaments culturals de l’EMD de Valldoreix, que no hi figura. 
 
 Ara ens toca des de l’Ajuntament de Sant Cugat donar suport a aquest PLEC 
per incorporar definitivament el Pla d’Infraestructures Culturals públiques de la 
Generalitat de Catalunya. El grup municipal del PSC-Ciutadans pel Canvi en aquest 
últim Ple ordinari d’aquesta legislatura fem un nou gest de complicitat, de confiança, 
generositat i servei públic per Sant Cugat incorporant el nostre vot com una abstenció 
constructiva d’aquest PLEC, perquè la Generalitat tingui en compte les que creiem 
grans necessitats d’infraestructures per la nostra ciutat, tenint la possibilitat 
d’incorporar en el futur esmenes i consideracions segons la població i les necessitats 
reals de la nostra ciutat. Així mateix volem deixar com herència de discurs d’aquesta 
legislatura que la cultura del futur estarà basada més en el contingut que en el 
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continent i per tant haurem d’estar amatents a tot allò que neix, també de la iniciativa 
de les nostres entitats i dels ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat, una complicitat 
amb les polítiques públiques, culturals de l’ara -deixeu-me dir- el nostre poble, i 
esdevinguin d’una manera real a fer de la tant necessària i reclamada cohesió social, 
encara deutora dels polítics amb la nostra ciutadania i que el nostre grup durant tots 
aquests anys ha estat reclamant i defensant. La cultura de Sant Cugat no pot ser 
patrimoni exclusiu de cap partit polític. 
 

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

SR. ESCURA: Senzillament agraeixo l’aprovació i l’abstenció positiva, o més ben dit 
l’abstenció positiva anunciada per aquests dos grups, no sé què votaran la resta, els 
juristes de fet ens dirien que sigui positiva o negativa no deixa de ser una abstenció 
però la gent de cultura sabem que sovint, com deia el mestre Pla, l’adjectiu és més 
important que el substantiu. Agraeixo doncs l’esperit constructiu de tots plegats i les 
aportacions de tots els grups amb les diferents reunions informatives, etc., també del 
Consell de Cultura, per anar avançant en un PLEC que no deixa d’estar inspirat, si 
m’ho permeten, i ser un dels fills més o menys aplicat d’aquell Pla de Cultura que fa 
un grapat d’anys tots vam consensuar com a full de ruta per la cultura a la nostra 
ciutat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      16 (CiU, ERC i Sr. Vázquez-Dodero) 

Vots en contra:    0 

Abstencions:       7 (PSC, ICV-EUiA, PP i Sr. Massanés) 

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

 21.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 

 . REGIDORA SRA. GORINA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Volia fer 
dues preguntes sobre sanitat, no les vaig poder parlar a la Informativa que es va 
realitzar el dia 13 perquè aquestes notícies de les quals faré preguntes les vaig llegir a 
la Ràdio on line el dia 15 d’abril, per tant les vaig conèixer posteriorment, si no les 
hagués realitzat a la Informativa i potser no hagués arribat al Ple. 
 

RETARDS CONSTRUCCIÓ TERCER CAP: Vaig llegir que es produeix un retard en 
l’inici del tercer CAP, havia de començar entre maig i juny i sembla que començarà als 
inicis del 2012, el motiu que deia la notícia era degut a problemes amb diverses 
empreses proveïdores. Volia demanar una explicació més concreta i pregunto si 
realment és aquest el motiu. Jo sé que ha patit diversos retards, els conec, però vull 
saber si hi ha alguna cosa més que no sabem. 
 

TANCAMENT CAP DE VALLDOREIX MES D’AGOST: La segona pregunta és que hi 
ha un rumor que també ha sortit on line el mateix dia sobre el tancament del CAP de 
Valldoreix a l’agost, i vull saber si vostè les declaracions de la regidora Sra. Pellicer 
era que ni ho afirmava ni ho desmentia, i vull preguntar si aquesta o altres, o si hi ha 
mesures sanitàries que es preveuen de retallades a la ciutat. Si aquesta o altres estan 
ja previstes i concretades. 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA I HABITATGE, SRA. 

PELLICER (RESPOSTA): 
 

RETARDS CONSTRUCCIÓ TERCER CAP: Quant al tercer CAP, això fa temps que 
ho sabíem, està pendent del concurs dels tres CAPs a la vegada, La Mina, Valldoreix i 
el nou CAP, i per tant ara està en mans de la Generalitat. Nosaltres posats en 
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contacte amb ells ens diuen que a principis d’estiu o a principis de setembre es farà el 
concurs i aquesta és l’aproximació que nosaltres hem fet de quan començaria. Quan a 
mi els periodistes em van preguntar les raons, jo els hi vaig dir que una de les raons 
és que hi ha hagut problemes amb proveïdors, però no sé si hi ha raons més enllà, 
nosaltres quan ens hem posat en contacte amb els proveïdors el que ens diuen és 
això, per tant vostè ja sap que van haver problemes que diferents industrials van 
plegar i això ho havia retardat. Més enllà no sabem res més, li puc assegurar que 
estem en contacte permanent, la Sra. Alcaldessa ho ha demanat vàries vegades, 
anem parlant amb Sanitat i quan tinguem notícies o sapiguem coses més concretes 
els informarem.  
 

TANCAMENT CAP DE VALLDOREIX MES D’AGOST: Quant al tancament del CAP 
de Valldoreix, efectivament, és un rumor, nosaltres també ens hem posat en contacte 
amb Mútua de Terrassa i el que ens diuen és que tal com els hi ha demanat la 
Conselleria als diferents hospitals i diferents entitats sanitàries han proposat la rebaixa 
del 10% i ens asseguren que es faci el que es faci quedaran cobertes l’assistència 
sanitària dels habitants de Sant Cugat sense perjudici de la mateixa, i per tant 
nosaltres també li dic que estem a sobre, l’alcaldessa i jo personalment, i ja vam 
parlar l’altre dia per telèfon amb ells i ens asseguren això. S’obren molts escenaris, 
ara està en mans de Sanitat i ens han assegurat això, que des dels CAPs d’aquí, des 
de Mútua de Terrassa, que no serà en perjudici -en tot cas serà un reajustament- dels 
ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat. 
 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Faré 
un prec i una pregunta, el primer seria un prec. 
 

PLA DE DINAMITZACIÓ MERCATS MUNICIPALS: Ens ha arribat que és possible 
que hi hagi algun local dels nostres mercats municipals que s’estigui utilitzant no per la 
venda directa i jo els hi voldria demanar si us plau que fessin -que suposo que ja ho 
estan fent, estic segur- un Pla de dinamització perquè es puguin posar a la venda, per 
tant és un prec i ja està. 
 

DESFIBRIL·LADORS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS I CULTURALS 

MUNICIPALS: El segon seria una pregunta destinada a qui correspongui de l’àrea 
d’Esports sobre els desfibril·ladors en els equipaments esportius i segurament també 
podrien ser en els culturals. Tenim entès que la normativa actual obliga a que hi hagi 
desfibril·ladors en aquests centres on hi hagi molt volum de ciutadans, a part dels 
equipaments esportius suposo que també els centres culturals com l’Auditori, que és 
possible que ja hi sigui i que no l’haguem vist, també podria ser. I la pregunta és quin 
pla d’actuació per posar aquests desfibril·ladors faran servir en els equipaments i quin 
serà el pla de formació de les persones que l’hauran d’utilitzar. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Villaseñor, disculpi una pregunta, el prec que 
ens feia entenc que és en les zones comercials noves de Turó de Can Matas i de 
Volpelleres, no?, doncs no ho hem entès, si ens ho pot especificar. 
 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 

PLA DE DINAMITZACIÓ MERCATS MUNICIPALS: No m’he explicat bé. Em referia 
tant al mercat de Torre Blanca com al mercat de Pere San, més en concret al mercat 
de Torre Blanca i era el que he dit, sembla ser pel que se’ns ha comentat que hi ha 
algun establiment que no està realitzant les tasques de venda directa, i sí de 
magatzem, i per tant que ens puguin contrastar aquesta informació quan toqui i la 
comissió quan toqui. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies per l’aclariment. 
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 . REGIDOR D’ESPORTS, SR. AMADOR (RESPOSTA): 

 

DESFIBRIL·LADORS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS I CULTURALS 

MUNICIPALS: Estem en contacte amb diferents proveïdors per aquest tema. La llei 
actualment no obliga sinó que són recomanacions per tal que de cara a inicis del 
proper any sigui efectiva l’aplicació de la llei actual que s’ha aprovat però que hi ha 
com un període de carència degut a que la llei és molt exigent en aquest sentit i per 
tant nosaltres el que estem fent aquests últims mesos és entrevistar-nos amb 
diferents proveïdors, els quals dintre del subministrament d’aquests desfibril·ladors 
obligats per llei també hi ha la possibilitat del sistema que vostè ha comentat de 
formació de personal. Actualment tan sols existeix un desfibril·lador que és el que està 
a UBAE, a la piscina, però nosaltres tenim previst en les diferents instal·lacions 
esportives col·locar, ja que així ho indica la llei, la possibilitat de col·locar i formar al 
personal per preveure qualsevol ensurt. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: També informar que la Policia municipal disposa 
de dos aparells desfibril·ladors per també qualsevol ensurt, i per tant qualsevol avís 
que té la Policia municipal també pot actuar en aquest sentit. 
 

 . REGIDOR SR. RODA, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 

 

GRAFITIS I PINTADES ZEM JAUME TUBAU: El Sr. Salvador Gausa m’ha fet arribar 
una pregunta o un prec. Sembla ser que en la ZEM Jaume Tubau hi ha grafitis i 
pintades i està bastant fet malbé tot plegat i s’hauria d’intentar arranjar el més aviat 
possible. Reclamaríem doncs que tinguessin aquest cuidado. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 

 

GRAFITIS I PINTADES ZEM JAUME TUBAU: Molt bé, prenem nota d’aquest prec, la 
Sra. Paraira entenc que pren nota. Com saben aquest és un problema d’incivisme, 
mirem de retirar tan aviat com detectem aquestes pintades o grafitis però els hi 
agraïm que ens avisin perquè així segur que els nostres serveis poden ser més 
eficaços. 
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. MASSANÉS: 
 

OBRES CARRER PERE PLANES: Per no variar parlaré del carrer Pere Planes un 
altre cop, i ja sé que en l’última Comissió Informativa la Cristina Paraira ens va 
informar que començaven les obres el dia 28, no sé si estic equivocat. La meva 
pregunta és si s’ha informat als veïns, si se’ls hi ha anunciat d’alguna forma i si a més 
a més també se’ls hi ha consultat i se’ls hi ha informat de com es faran les obres per 
sentir la seva opinió. 

 

MILLORA FREQÜÈNCIES AUTOBUSOS DE LA FLORESTA: Derivada d’aquesta 
pregunta ve el fet que com sap el Sr. Romero hi ha molts veïns, no solament del 
carrer Pere Planes sinó d’altres zones de la Floresta, que esperen en candeletes 
aquesta obra per millorar les freqüències dels autobusos de la Floresta i per tant jo 
demanaria que un cop acabada l’obra es fes un seguiment a veure si realment això 
s’està complint i tenir uns serveis que siguin puntuals. 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS, MANTENIMENT DE LA 

CIUTAT I OBRES, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 

OBRES CARRER PERE PLANES: Se’ls informarà mitjançant una carta, un escrit on 
se’ls avisarà del dia de l’inici d’obres que em sembla recordar que és el 26, i deuen 
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estar a punt de rebre-les, no han sortit encara, però abans de l’inici també una mica 
explicant en què consisteix aquesta obra i la durada de la mateixa. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Pel que fa al tema del bus entenc que el Sr. 
Romero ha pres nota i efectivament mirarem de fer un control acurat a veure si és una 
manera de millorar freqüències, que això no vol dir que l’autobús corri més perquè ens 
podríem trobar amb altres problemes, però que les condicions de la via estiguin millor. 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR. 

ROMERO (RESPOSTA): 

 

MILLORA FREQÜÈNCIES AUTOBUSOS DE LA FLORESTA: El tema de l’autobús 
de Pere Planes hi ha dos temes, sobretot quan plou no pot córrer a la velocitat 
comercial, ha d’anar a poc a poc; i després també hi ha el tema de la seguretat, de la 
velocitat, una vegada el terra estigui asfaltat els vehicles podran anar a una velocitat 
normal, cosa que ara no poden fer. 
 

 . REGIDORA SRA. RODRIGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR:  

 

MALA VISIBILITAT CRUÏLLES CARRERS TOLEDO I BURGOS AMB RAMBLA DEL 

JARDÍ: Són dos precs, un és referent al que m’han fet arribar varis veïns de la zona 
de Rambla del Jardí que es troben que quan pugen pel carrer Toledo, a l’incorporar-se 
a Rambla del Jardí creuen que necessitarien un mirall per prevenir possibles 
accidents. També ens ho han comentat referent al carrer Burgos també amb la 
mateixa Rambla del Jardí.  
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Prenem nota d’ambdues qüestions, tant el tinent 
d’alcalde com el director de l’àrea de Mobilitat. 
 

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

 

ESPAIS D’INFORMACIÓ DELS PARTITS EN MITJANS DE COMUNICACIÓ 

DURANT LA CAMPANYA ELECTORAL: El nostre serà un prec i va adreçat 
directament a vostè Sra. Conesa i és perquè tots sabem que d’aquí a uns dies 
començarà la campanya electoral i fa uns dies vam tenir una reunió amb els màxims 
responsables del mitjà públic de comunicació per excel·lència a la nostra ciutat que és 
Cugat.cat, en aquesta reunió vam fer la proposta de que tot i assumir que la Junta 
Electoral Central recomana que la lectura de la llei, la LOREG, doni espais 
d’informació de forma proporcional als partits, en aquesta reunió vam parlar que si hi 
havia un acord podríem fer les informacions atenent el criteri periodístic, lògicament 
tots els partits vam estar d’acord, només cal veure en aquest Ple quina és la 
representació de cadascú, i la lògica fa pensar que la resta de partits estem 
interessats en que el tractament de les notícies sigui sota criteris periodístics. En el 
nostre cas -i suposo que a la resta deu ser el mateix-  no és només perquè 
proporcionalment som el que som, la tercera força, sinó perquè ens podem trobar 
amb una campanya que donada la desproporció -legítima- de la representació de 
Convergència i Unió en aquest Ple, les notícies que promogui la candidatura que 
vostè representarà doncs seran tres vegades la del segon partit d’aquest consistori, el 
que pot portar a que si un dia vostès no generen una notícia, l’endemà no surti 
notícies de ningú més que de vostès. Nosaltres pensem que després de quatre anys 
en que en aquest sentit no hi ha hagut picabaralles polítiques en el tema dels mitjans 
públics, on jo crec que tots els partits valorem de forma molt positiva la feina del mitjà 
públic de la nostra ciutat, no és el mateix que poden dir altres ciutats, la nostra ciutat 
en aquest cas jo crec que ens en podem tots felicitar del seu funcionament periodístic, 
i donada també aquesta crida que faríem a la coherència en tots aquests premis a la 
transparència i a la participació i demés que fan vostès doncs no estaria malament -i 
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entenem que vostès vulguin mantenir-se en aquesta posició- que vostè com 
alcaldessa i com a propera candidata de Convergència i Unió a l’alcaldia de Sant 
Cugat acceptés aquest acord per tal que les notícies durant la campanya electoral 
responguin als criteris periodístics i no a la proporció de la seva representació en 
aquest Ple perquè això sobretot va en contra del treball dels professionals de 
Cugat.cat. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 

 

ESPAIS D’INFORMACIÓ DELS PARTITS EN MITJANS DE COMUNICACIÓ 

DURANT LA CAMPANYA ELECTORAL: Vostè m’ho pregunta a mi però en qualsevol 
cas jo també li dic que crec que aquest és un tema precisament que des de l’alcaldia 
no s’ha de tractar. Des de l’alcaldia precisament el que s’ha de mirar és de tenir una 
posició en la que no s’interpreta sinó en la que es mira de complir la legalitat. També li 
dic que en aquest tema no he intervingut ni intervindré i que és una qüestió que es 
porta des del partit i per tant és un acord que elaboren els partits i crec que des del 
nostre partit s’ha explicat abastament quina és la posició en aquest cas de 
Convergència i Unió de complir la llei, no diem res més que no sigui complir la llei. Per 
tant, evidentment, hi tant que respectem absolutament els criteris periodístics, només 
faltaria, també estem absolutament satisfets amb el tractament de les notícies que es 
fa a través del Cugat.cat, creiem que són unes notícies que són diverses i són plurals, 
també li dic, i el que sí que creiem és que no demanem res més que complir la llei, i 
per tant també li dic que des de l’alcaldia crec que és una qüestió que és un tema de 
campanya electoral, que és de repartiment que han de fer entre els partits i crec que 
aquesta discussió l’han de fer fora d’aquest àmbit municipal i d’aquesta corporació 
municipal perquè no és la corporació qui decideix sobre això. 
 

 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA (RÈPLICA): 

 

ESPAIS D’INFORMACIÓ DELS PARTITS EN MITJANS DE COMUNICACIÓ 

DURANT LA CAMPANYA ELECTORAL: No estic demanant que s’incompleixi la llei, 
la llei no diu res d’això, l’únic que diu la llei, l’única cosa que hi ha és una recomanació 
per part de la Junta Electoral, per tant si hi ha un acord polític, i estem en una sala on 
s’arriba a acords polítics, per tant no hi ha cap partit que denunciï a la Junta Electoral 
el tractament de les notícies que fan els mitjans públics, doncs podem deixar que els 
periodistes treballin sota el seu criteri i no sota un criteri que no té res de periodístic 
sinó que és una imposició que no és legal, sinó que en tot cas és una recomanació, i li 
hem fet aquest prec a vostè com alcaldessa i com a candidata de Convergència i 
Unió. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 

 

ESPAIS D’INFORMACIÓ DELS PARTITS EN MITJANS DE COMUNICACIÓ 

DURANT LA CAMPANYA ELECTORAL: Com alcaldessa que és de l’única manera 
com puc estar en aquest cas aquí, doncs jo recullo el prec, en tot cas el traslladaré al 
meu partit per tal que puguin parlar amb tots els partits però també li dic Sr. Boix que 
aquest no és l’espai en el que hem de tractar un tema com aquest perquè no és un 
tema d’ajuntament o de consistori, sinó que és un tema de repartiment informatiu a 
nivell de campanya electoral que no és competència d’aquesta corporació. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 

 

PARAULES DE COMIAT: Sense més punts a tractar i abans d’aixecar la sessió jo sí 
que voldria adreçar unes paraules bàsicament de comiat d’aquest darrer Ple de la 
legislatura en temes de treball, farem un Ple el proper dia 2 de maig, en aquest Ple 
podrem i tindrem l’oportunitat d’acomiadar-nos tots els qui hem passat aquests quatre 
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anys en aquesta legislatura, i em renyen els meus companys de l’equip de govern 
perquè dic legislatura i això correspon al Parlament i he de dir mandat, doncs ja ho 
rectificaré, doncs en aquest mandat hem passat moltes estones junts, hem passat 
moments bons, moments més complicats però el que sí els vull traslladar com a 
darrer Ple en el que hem fet feina és que em sento molt satisfeta de la feina que hem 
fet tots i totes els aquí presents en aquesta sala. Sàpiguen que des del grup de 
Convergència i Unió i des de l’alcaldia sobretot valorem moltíssim la constructivitat 
que hi ha hagut per part de l’oposició, que realment s’ha primat l’interés de la ciutat 
per sobre dels interessos polítics i això sincerament és d’agrair. Per tant senyores i 
senyors, molt bona feina, moltes gràcies per la feina que han dedicat, pels moments 
que han dedicat i per tant confio que en els propers anys els qui formin i conformin 
aquest plenari municipal puguin tenir el mateix seny que els qui hem estat aquí i per 
tant desenvolupar també bona tasca en aquest Consistori. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 20,37 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc i 
data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


