
SESSIÓ PLE ORDINARI 28.04.14 
 
21.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ D’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE DATA 1/04/2014 D’APROVACIÓ D’ESBORRANY DE 
CONVENI D’ACABAMENT CONVENCIONAL PAGAMENT JUSTIPREU – EXP. 
UA96/05/08 (ADIF) – ISJ:26/14 
1r.- RATIFICAR, en els seus propis termes, contingut i abast, l’acord aprovat 
per la Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2014, en tractar-se d’un pagament 
plurianual, el contingut literal del qual és: 
“PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ESBORRANY DE CONVENI D’ACABAMENT 
CONVENCIONAL PAGAMENT JUSTIPREU – EXP. UA96/05/08 (ADIF) – ISJ:26/14 
1r.- APROVAR en els seus propis termes, contingut i abast, esborrany de conveni 
urbanístic d’acabament convencional del pagament de justipreu a favor de 
l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, derivat de la sentència del Tribunal 
Suprem de data 16 de setembre de 2013, en el correlatiu recurs de cassació sobre 
sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya del recurs número 197/2007 i acumulat 200/2007, respectivament, 
document municipal que proposa fixar imports i terminis per llur consideració i 
conformitat per l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, en la seva 
qualitat de propietària de les porcions de terreny situades confrontant amb el vial de la 
Ronda Nord, entre l’Avinguda Volpelleres i l’Estació de RENFE. 
2n.- TRASLLADAR el present acord i els seus antecedents a ADIF als efectes que 
prèvia llur conformitat, pugui procedir a subscriure aquell conveni d’acabament 
convencional, sense perjudici de formular les consideracions complementàries que 
pugui estimar oportunes. 
3r.- FACULTAR a l’Alcaldessa-Presidenta per subscriure aquell document i en el seu 
cas amb les consideracions complementàries que resultin de menester per a procedir 
a l’acabament convencional en els termes de l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, en relació a l’acord de la Junta de Govern Local del dia 25 de 
març de 2014. 
4t.- DONAR COMPTE del present acord a la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes de llur 
incorporació a les resolucions executives dels recursos contenciosos administratius 
números 195-200/2007, i als efectes procedents, en ordre a acreditar el compliment 
per part municipal de les sentències de les quals porten causa en aquests. 
5è.- SOTMETRE el present acord a ratificació en els seus propis termes, contingut i 
abast a la primera sessió que celebri el Ple de la Corporació municipal, de conformitat 
amb allò que determina l’article 52.2.k del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en 
tractar-se d’un pagament plurianual.” 
2n.- TRASLLADAR el present acord als interessats als efectes escaients. 
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
. REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. PERE CASAJOANA: 
Aquest tema és un pèl llarg d’explicar, no seré tan breu com sóc habitualment, el que 
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faré serà fer dues explicacions, una d’on ve l’origen de la sentència i l’altra com 
funciona el conveni que hem subscrit amb Adif per poder fer front a dita sentència. 
Aquesta sentència és una sentència del Tribunal Suprem d’España en la qual 
se’ns condemna a pagar 4.600.000 € més els interessos esdevinguts des de l’any 
2005 i aquells que han de venir com a conseqüència de no poder fer front immediat al 
pagament de dita sentència. Hi ha una primera consideració prèvia que és que Renfe, 
que és el precursor d’Adif, l’any 80 va expropiar els terrenys de l’estació per tal d’oferir 
un servei públic, aquest servei públic és conegut com un bé públic i és per tant un bé 
demanial, aquests béns demanials estan destinats a oferir un servei que es va 
qualificar com a un sistema ferroviari i que l’ajuntament el que va pretendre sempre va 
ser bescanviar aquest sistema ferroviari per un sistema viari, atès que aquesta 
expropiació va venir motivada per l’ampliació del desdoblament del que ara coneixem 
com a Ronda Nord. En concret estem parlant d’una tirallonga que fa uns 4 metres per 



250, no arriba a 1.000 metres, fa 903 metres en concret, que no té cap mena 
d’aprofitament urbanístic i que les diferents sentències han atorgat una condició 
patrimonial a aquest fet expropiatori. Val a dir que Adif en el moment de la seva 
creació va perdre tota aquesta condició de béns demanials i va patrimonialitzar -és a 
dir va fer un “pelotazo” d’una manera clara i concisa- el que són aquelles 
expropiacions que anaven destinades a un bé d’interès general com era una estació i 
unes vies de tren, de la mateixa manera que ho és una ampliació d’una carretera; 
aquesta carretera ens costarà cara, la veritat. Les sentències han passat per tres 
fases diferents, una d’elles és la valoració del Jurat d’expropiació de Catalunya que va 
valorar aquesta peça de 900 m2 més les ocupacions temporals en un valor de 
105.000 €, després va passar a una valoració d’una sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que va valorar allò que el Jurat d’Expropiació de Catalunya 
havia valorat en 105.000 € en un 1.084.000 €, i després la gran desfeta va ser la 
sentència del Tribunal Suprem que va anul·lar totes les circumstàncies que molt ben 
argumentades va fer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per què hi ha 
aquestes diferències -es preguntaran vostès- entre el que diu el Jurat d’Expropiació de 
Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Suprem? Aquí hi 
ha tres qüestions a tenir molt clares, primer de tot és la superfície -que aquest és un 
àmbit relativament fàcil d’acotar- però després n’hi ha un altre que sí que és molt 
important i que es tracta de discernir si és un terreny o és un solar. Un terreny 
consideraríem que és un sòl urbà no consolidat, que ha estat la posició de 
l’ajuntament en aquestes fases posteriors del procés, ja que no té la delimitació de 
rasants ni té els serveis i no té la condició de solar, que sí que li considera el Tribunal 
Suprem, i a més a més hi ha altres consideracions que venen a ponderar aquests 
aspectes que he dit que són el Tribunal Suprem no va obligar a fer les cessions del 
possible aprofitament que considera del terreny expropiat ja que li dóna atorgament de 
condicions patrimonials i li dóna un aprofitament net d’1,48 quan el polígon que 
demanàvem nosaltres era de 0,40, és a dir no fa cap mena de cessions, no fa 
cessions ni de sistemes, ni cessió del 10%, res, aquesta consideració el Tribunal 
Suprem se la carrega íntegrament, i després hi ha un altre aspecte a considerar 
també molt important, que és a quin polígon fiscal s’havia d’atènyer aquest sòl; 
nosaltres consideràvem que ja que formava part d’un sistema urbanístic del Pla 
Parcial d’Ordenació de Volpelleres, havia de formar part de Volpelleres, i el Tribunal 
Suprem a conseqüència de l’informe tècnic i jurídic que va presentar Adif va 
considerar que pertanyia a Coll Favà, aquí la diferència de les valoracions entre allò 
que va dir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i allò que va dir el Tribunal 
Suprem. 
Aquest és una mica resumidament, i tal com ja es va explicar en la Comissió 
Informativa, l’origen de la sentència, com que tot aquest aspecte rau en una qüestió 
de l’any 2005 la Sala també ens condemna a pagar els interessos devinguts des de 
l’any 2005 fins a data d’avui, que és 1.600.000, i com que quan vam anar a Madrid 
vam dir que: “no és que no vulguem pagar, és que no podem pagar” perquè hem de 
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pagar 6.000.000 d’euros que no els tenim perquè tenim una sèrie de sentències de 
zones verdes que hem aconseguit més o menys fraccionar-les en la seva pràctica 
totalitat i vostès per aquesta sentència que serà legal però la considerem ben injusta 
perquè la justícia és que no mantingui aquell bé demanial pel qual va ser expropiat i 
que aquest bé demanial hagi passat a patrimonialitzar-se fa que en aquests moments 
l’ajuntament hagi de pagar qüestions aproximades de l’ordre de 7,5 milions d’euros. El 
que es va aconseguir pactar amb Adif, primer de tot vam intentar fer una quitança 
atenent a aquesta consideració de canvi de sistema ferroviari per sistema viari i ens 
van dir que no, que tenien molts túnels a la Manxa per pagar i que era impossible, i 
que tenien una sèrie d’inversions mal fetes que no havia manera de poder-les pagar i 
que per tant pensaven que els santcugatencs seríem uns candidats idonis a pagar-les. 
Una de les primeres consideracions que els hi vam dir és que ens semblava molt bé, 
que acatàvem la sentència, però el que no faríem seria pagar diners que anessin a 
pagar vies inútils i mal fetes i inacabades, ni a Tomelloso ni a cap altre lloc que no fos 
Sant Cugat, que era el lloc del qual sortien els diners per poder pagar aquesta 
expropiació. Finalment, després de molts estira i arronsa, i moltes amenaces 



d’execució d’incident de sentència en el qual ens obligava a pagar íntegrament els 
diners, vam arribar a un principi d’acord en el qual es conveniava el pagament en dues 
parts i en un període de 4 anys per tal que ens puguem dotar econòmicament i 
urbanísticament del pagament d’aquestes sentències. La primera fita d’aquest 
pagament que és el 50% d’aquests 7,5 milions d’euros és un solar de nova creació 
que encara estem tramitant, que ve com a conseqüència d’aquesta modificació de 
zones verdes i que després, posteriorment, hem de fer un Pla de millora urbana del 
sector de Can Cabassa, d’allà sortirà un solar edificable, d’habitatge lliure, per un valor 
total del 50% d’aquest valor de 7,5 milions. Un cop tinguem aquest solar el 
transmetrem a Adif per tal de fer front a aquests compromisos que hem conveniat. El 
segon pagament ells ens exigien que fos íntegrament en diners i vam dir que tampoc 
els teníem, no és que no volguéssim pagar, és que tampoc els teníem, i el que es va 
acordar finalment és que l’ajuntament en els pressupostos veniders, l’any 2015, 2016 i 
segurament 2017 es dotarien econòmicament per a poder fer front a la construcció 
d’un edifici d’habitatge de lloguer protegit, la venda del qual seria l’altre 50% d’aquests 
7,5 milions. Què aconseguim amb això?, doncs aconseguim que aquests 3.750.000 € 
que hauria de ser el valor que hauríem de pagar “trinco, trinco”, amb bitllets, a Adif, el 
que fem és que entre que portem el sòl, la gestió de l’obra, etc., aquests 3.750.000 € 
quedaran convertits en 1.500.000 o 1.800.000 €, un cop tinguem clar el projecte 
tindrem clar el cost. Què hem aconseguit amb tot això?, doncs home! hem aconseguit 
que tot i que pressupostàriament aquests 7,5 milions s’han d’imputar al pressupost, a 
nivell de tresoreria la diferència és abismal, una cosa són 7,5 milions i l’altra cosa són 
1.800.000 o 1.500.000; entendran que tampoc estàvem en moltes condicions d’anar a 
negociar a Madrid amb una expressada reiteració d’un incident d’execució de 
sentència que ens hagués deixat evidentment sense poder fer front a altres 
obligacions perquè 7,5 milions és gairebé el 10% del nostre pressupost i no estem en 
condicions. Per tant aquest és el resum una mica del que s’ha esdevingut entre la 
sentència i el conveni, considerem que és un enriquiment que no procedia a Adif ja 
que els béns demanials es poden mutar mitjançant una mutació demanial com un 
altre bé al qual estava adscrit, podia passar d’un servei ferroviari a un servei viari 
tranquil·lament i ens haguéssim estalviat molts maldecaps i sobretot ens haguéssim 
estalviat el cost d’aquesta sentència desmesurada i sobretot ens haguéssim estalviat 
que el Tribunal Suprem s’hagués repassat punt per punt tots aquells arguments que el 
Tribunal Superior de Justícia ja havia determinat molt ben argumentadament i entenia 
la diferència entre sòl urbà consolidat i la diferència entre sòl urbà no consolidat, cosa 
que el Tribunal Suprem no va entendre, no va voler entendre; impartiran justícia, 
deixaran d’impartir justícia, però a vegades la interpretació de les normes també s’ha 
de fer d’acord amb el dret. Acatem la sentència, reiterem, fem front a aquest 
pagament mitjançant aquest conveni, de tota manera l’ajuntament de Sant Cugat 
continuarà treballant per poder rescabalar-se d’aquesta sentència. 
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. REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Efectivament el tema no és un tema fàcil, no és senzill, i vull agrair-li al Sr. Casajoana 
que avui hagi fet l’explicació que ha fet i la llàstima és que no l’hagués fet en Comissió 
Informativa, perquè la primera part d’on ve la sentència, aquesta part vostè no la va 
explicar en Comissió Informativa, i avui és quan en tenim coneixement. 
En segon lloc, ja ho vaig expressar en Comissió Informativa, jo crec que aquest 
tema a nivell d’informació amb els grups municipals no s’ha gestionat bé perquè ens 
ho hem trobat tot sobre la taula en dos dies i explicat de mala manera, jo crec que en 
aquest cas es podia haver fluït una miqueta millor la informació, jo no dic saber si les 
negociacions van ser A, B o C, però saber que teníem una sentència que ens obligava 
a pagar 7 milions d’euros, jo crec que a un mes del Ple quan s’aprova jo crec que 
potser ens podrien haver informat abans, si no m’equivoco la sentència els hi va 
arribar a final d’any, no?, doncs estem al Ple d’abril, per tant jo crec que en aquest cas 
la gestió de la informació és manifestament millorable, i per tant nosaltres en aquesta 
gestió la veritat és que és molt complexa, reconec que no sóc tècnic i jo tinc una 
persona que consulto i jo tots aquests detalls que vostè ha explicat no els coneixia, en 
principi sembla que aquests temes tècnics que vostè parlava de béns demanials, etc., 
no en teníem el detall i llavors semblava que havia hagut un error, i un error de “bulto”, 



de fer una valoració de 100.000 € a que costi 4,5, és un error d’aquells de “rodarán 
cabezas”, però és clar, Sr. Casajoana, em sembla que no és el primer cop que li diem, 
nosaltres tenim obligacions i drets, i una de les nostres obligacions és ser lleials en 
temes delicats com aquest de ciutat, i per contrapartida a vegades no ens ho trobem, i 
jo crec que aquest tema era prou delicat com per haver-ho tractat calmadament i amb 
tot sobre la taula, i ens hem trobat amb una Comissió Informativa en la que ens va 
caure tota la informació de cop, amb part de la informació no donada, s’ha de dir, i ara 
ens hem de posicionar en el Ple. No agrada haver-se de posicionar amb una despesa 
de 7,5 milions d’euros, encara que sigui en espècies, a l’Ajuntament, amb la que està 
caient, amb les despeses que hi ha, les inversions que deixem de fer, i que a sobre 
sigui a una altra administració a qui li paguem, és així, però home! jo crec que en 
aquest sentit ens podríem haver tractat tots plegats amb més confiança i més lleialtat i 
jo crec que en aquest sentit no ha estat així. 
Li he de dir que aquest grup anava a votar en contra d’aquest punt, però 
donades les explicacions que no ens han donat en el seu moment variarem el vot i 
farem una abstenció. Però la propera vegada, si us plau, les explicacions on toca i 
quan toca, no a destemps i al Ple. 
. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Quan començava a preparar aquesta intervenció ja fa dies pensava 
quin és el to que hem d’agafar, jo crec que el to no ha de ser el dels retrets i crec que 
no ha de ser el de “ja us ho dèiem”, també és molt fàcil de fer les coses mirades a toro 
passat, però com vostès saben jo crec que hi ha coses que no poden ser. 
Nosaltres farem la intervenció en tres aspectes, primer de tot volia agrair als 
advocats urbanistes que ens han ajudat aquests dies de Setmana Santa treballant 
això que com deia el company no és fàcil i també posar sobre la taula que a la 
Comissió Informativa no hi havia la sentència i que la sentència va venir mitjançant un 
registre d’entrada del nostre grup, cosa que ..., home!, jo no sé, la veritat, és igual, no 
cal entrar-hi, no sé per què fem les coses així perquè no cal, jo crec que tots plegats, 
tots els que estem aquí, hem demostrat la nostra capacitat d’intentar arribar a acords, 
però bé, en qualsevol cas, sobre l’expropiació, els hi dic la meva opinió, és evident 
que hi ha dues administracions públiques i per tant aquí no estem fent un negociat 
amb una empresa privada sobre una expropiació d’un vial, i per tant entenc que 
l’expropiació era necessària, era necessària en una sèrie de termes, com vostès 
saben aquesta expropiació s’adequa a la Llei 6/1998, la Llei del sòl del Sr. Aznar, que 
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va comptar amb el suport del Partit Popular, Convergència i Unió i Coalición Canaria 
en la seva aprovació; és una llei complicada però que també es manté en les diferents 
lleis, vostès saben que en cada Govern hi ha una llei nova, que bàsicament el que jo 
entenia o entenem quan ho hem mirat és que aquesta expropiació s’hauria d’haver 
intentat que fos de mutu propi i intentar arribar a un acord. Evidentment, atès que no 
tenim la informació perquè això es va aprovar des de dues Juntes de Govern Local i 
en la Comissió Informativa no se’ns ha informat, entenc, i remuntar-se a l’any 2005, ja 
sé que el company no era el regidor d’Urbanisme i per tant en tot cas potser li estic 
fent preguntes que és evident que no pot saber, entenc que si es va tirar com una 
expropiació forçosa unilateral és que no va haver-hi cap acord, entenc, perquè sinó no 
s’entendria. Aquesta expropiació forçosa era de 154.000, més uns 13.000, i un 
percentatge del 5% en aquesta primera expropiació, més o menys 175.000 €, això ho 
fan tots els ajuntaments, expropiacions d’aquests tipus i de qualsevol altra situació n’hi 
ha a tots els ajuntaments, els que hem tingut la desgràcia, crec, d’apuntar-nos als 
tribunals de justipreu sabem que sempre passa igual, tu dius cent, l’altre diu 40 i al 
final pagues 20, i és una complicació, entenc, jurídica complicada. Si ens mirem la 
sentència o part de la sentència -i jo els hi dic personalment que jo no estic d’acord 
amb bona part de la sentència- sí que hi ha coses que ens han enganxat en fals però 
ara tirar cap enrere també és molt complicat, però per exemple alguna de les 
valoracions que fem no se’ns ajunten a l’any 95 perquè estem fent un valor cadastral 
que porta més de 10 anys i evidentment ara parlar d’això no té massa sentit, estem 
parlant anteriorment, però en tot cas les responsabilitats de tots són les que són i ara 
és molt més fàcil però és el que tenim, la ponència de valors no era l’adequada. 
Evidentment aquí tothom ha fet els contenciosos i cada administració ha defensat el 



que creia i la Generalitat també, segurament el preu d’expropiació que va determinar 
d’un milió cent mil i escaig el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya era un preu 
més adequat, segons el meu criteri, bàsicament perquè es basava en unes vialitats i 
no en una comparativa de valors al voltant de Coll Favà, i per tant el que se’ns ha fet 
és una expropiació comparada amb el valor urbanitzable, se’ns ha fet com s’ha fet en 
moltíssims ajuntaments i com se’ns està fent per desgràcia també a les zones verdes. 
En qualsevol cas aquesta seria la primera, vostès saben que pagarem 4.600.000 del 
justipreu, inicialment pagàvem 175, 1 milió, 4.600.000, i que aquesta operació ens 
porta a un pagament d’interessos del voltant gairebé de 3 milions d’euros d’interessos, 
llavors seria molt fàcil dir: d’aquests 3 milions d’euros som els responsables els qui 
estem a l’oposició?, són els responsables els membres que estaven al govern?, són 
els que estan ara al govern?, és la lluita entre dues administracions?, és culpa del 
Tribunal Superior?, és del Suprem?, però el que hi ha una cosa segura és que, primer, 
ningú sap què és el que passarà però alguns tenen més responsabilitat que altres i en 
tot cas aquesta, per desgràcia Sra. Alcaldessa, no és la nostra, aquesta no és la 
nostra responsabilitat, ni tan sols aquesta acció es va portar a Ple perquè no tocava 
sinó que va anar per Junta de Govern Local. També partim de la base que el govern 
anterior aquesta actuació la va fer intentant defensar els interessos de la ciutat, i jo 
crec que es van equivocar, però aquí no estem dient que vostès ho van fer per tirar la 
patada endavant del deute i per tant que el pressupost del 2006 quadrés perquè tenia 
un dèficit, es podia pensar però no, entenc que no és així, i que a tots, a vostès 
també, els ha sorprès aquesta sentència, però els interessos aquests de 3 milions 
d’euros, doncs home! és una altra situació absolutament complicada i que desvirtua 
fins i tot la continuació en aquesta intervenció respecte el conveni. 
Passaré al conveni. Bé, dolent, bo?, doncs suposo que el regidor el que ha fet 
és fer allò que ha pogut per intentar no pagar diners i que la tresoreria resisteixi, però 
això -i ja li ha dit el company d’Iniciativa- vostè el que no pot fer és retenir una 
sentència del mes de setembre i no passar-la als grups municipals, perquè és clar, 
què haurem de fer?, estar cada dia al senyor del Registre demanant-li que ens passi 
tot el registre d’entrada i de sortida?, doncs sí, és el que haurem de fer perquè ja ha 
passat més d’una vegada, va passar també en el tema del macrocentre de 
Cerdanyola i, per tant, què vol que li digui?, ja no ens en refiem, com a mínim en 
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temes de sentències judicials. A mi no m’agrada aquest conveni, puc entendre la 
situació i així ho va explicar el regidor d’intentar tirar-ho, i com a mínim és un mal 
menor, a nosaltres no ens agrada i sobretot venim del punt u que dèiem anteriorment. 
Acabaré amb el concepte de manca d’informació, nosaltres per defecte sempre 
que hi hagi manca d’informació no hi votarem a favor, i aquí hi ha hagut manca 
d’informació, jo crec que aquest tema es podia haver tractat de moltes maneres i en 
l’anterior mandat ho hem fet en moltíssimes situacions i tothom intenta entendre i 
posar d’un costat i posar d’un altre. Sra. Alcaldessa, no és un tema de Síndic de 
Greuges, vostè ho sap, és un tema segurament de modificació de la Llei d’Urbanisme, 
d’una reforma especial que no siguem els ajuntaments l’últim mono d’aquestes 
administracions totes i també d’una supremacia del Tribunal Suprem sobre 
determinats Tribunals de Justícia de les Comunitats Autònomes. Jo entenc el que 
vostè vol dir sobre el Síndic de Greuges, jo crec que és una acció comunicativa 
interessant però vostè sap que els Síndics de Greuges solament actuen entre 
administracions i ciutadans, no entre dues administracions, per tant jo instaria als 
companys del Partit Popular a modificar, igual que haurien d’haver fet els membres 
del Partit Socialista, la Llei del Sòl per tal que aquestes coses no passin, intentar 
també que tiri endavant la reforma del PGM per tal que les zones verdes com les que 
estem tenint no estiguin tirant i que ens deixem una mica de diàlegs curiosos i de 
propagandes que no van enlloc, per tant jo entenc que sobre els 3 milions d’euros 
d’interessos continuarem parlant. 
. REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Aquí el que sembla que és bastant evident és que l’equip de govern el que no vol és el 
vot de l’oposició perquè si volgués el vot de l’oposició certament haurien actuat d’una 
manera bastant diferent. Jo agraeixo l’explicació del Sr. Casajoana, complerta i fins i 
tot apassionada, a favor de l’ajuntament, i fins i tot incita a posar-se al costat de Sant 



Cugat perquè aquí el que ens importa a tots és Sant Cugat, oi?, però és clar, una 
sentència del mes de setembre que no s’informa, no ja a la Comissió Informativa, sinó 
abans, de què és el que ha passat, perquè aquí tenim dos fets, dos moments, tenim 
un moment en que tenim una sentència del Tribunal Suprem que ens condemna a 
pagar 7 milions d’euros i, a partir d’aquí, es fa el possible per arribar a aquest acord 
amb Adif, que hem de suposar que és un bon acord però que no estem en condicions 
de valorar si és bo o no és bo, i per tant no podem votar ni a favor ni en contra, perquè 
no ho sabem, no podem valorar-ho d’una manera adequada sense haver-ho viscut, 
sense saber com es podia haver manejat l’assumpte. No sé si es podia haver fet 
algun altre tipus de recurs, després del Tribunal Suprem no sé si cabia empara davant 
del Tribunal Constitucional o algun altre mitjà o així, perquè home! aquí el que crida 
molt l’atenció és el que ha passat abans, els salts que hi ha, perquè d’una valoració de 
100.000 € d’un terreny, si jo no he entès malament de 1.000 m2, una franja de 1.000 
m2 es valora en 100.000 €, i jo no hi entenc res però 1.000 m2 a 4 milions d’euros em 
sembla així d’entrada una cosa sorprenent, increïble, llavors em costa de creure que 
no es pugui fer res més, i jo deia abans que les sentències s’han de complir, 
efectivament, s’han de complir fins i tot quan a un se li pot regirar l’estomac si les ha 
de complir, però s’han de complir, i el fet que siguin sentències no porta en si mateix 
que siguin sentències injustes, ara bé, crida l’atenció, passes de 100.000 € a un 1 
milió el Tribunal Superior de Justícia i a 4 el Tribunal Suprem, és bastant curiós. 
Potser, com deien abans, es podia haver negociat abans, al mig, quan la primera 
sentència ..., potser després, no sé, però el cas és que no podem donar suport a una 
cosa que no coneixem i el que sí és veritat és que si es volia comptar amb els partits 
de l’oposició s’havia d’haver parlat amb ells molt abans, i a lo millor hauríem pogut 
aportar coses, no ho sé, potser no, però en tot cas la responsabilitat és del govern 
municipal, la responsabilitat és de vostès i ho han fet com els hi ha semblat més 
oportú però no poden ara pretendre que nosaltres els hi donem suport perquè és 
impossible. 
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ESBORRANY ACTA 
. REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. PERE CASAJOANA: Jo 
vull fer un parell d’aclariments només, un és que Adif no va voler negociar mai, Adif té 
un departament jurídic que l’única cosa que fa és expropiar, i expropiar, i expropiar, i a 
la inversa, rebre expropiacions, rebre expropiacions i és la seva feina. Ha de trobar 
diners d’una manera o altra i no va voler negociar mai amb l’ajuntament de Sant Cugat 
aquesta petita tirallonga de diners, això sí, quan hi ha afectacions que pertanyen al 
sistema ferroviari demanen que els hi cedim i l’ajuntament, a partir d’ara, ja veurem si 
els hi cedim o no els hi cedim, o si ens han d’expropiar en la mateixa Sala del Tribunal 
Suprem que ens ha expropiat. 
Pel que fa al que vostès ens demanen de manca d’informació de la sentència, 
les sentències d’expropiació de zones verdes tampoc me les han demanades mai, 
tampoc hem donat compte cada cop que hi havia una sentència del valor d’aquesta 
sentència i per què venia motivada aquesta sentència; hem seguit els mateixos 
procediments que hem seguit habitualment. Un cop es va acordar amb Adif i a més a 
més amb Adif hi havia el tema de la negociació que es va allargar bastant més del que 
desitjàvem tots plegats, doncs si s’ha de portar pel Ple doncs informem del conveni i 
avui aquí en el Ple, que és el lloc on s’ha d’explicar, he explicat l’origen i el per què la 
sentència passa d’aquestes franges de 105.000, a 1 milió, i a 4,700. 
I un últim aclariment, important també, aquesta quantitat de 7,5 milions no és 
fixa, és màxima, el propi conveni diu que si l’ajuntament abans del 12 de febrer del 
2018 fa front als pagaments que està obligat, els interessos s’aturaran en el dia que 
compleixi els dos punts als quals està obligat, per tant aquesta quantitat és màxima, si 
som prou àgils i prou capaços de fer totes aquestes coses amb el que comporta tot el 
tema de planejament urbanístic, si som prou àgils i capaços de fer-ho abans doncs 
aquests interessos no seran de 3 milions sinó que seran els que pertoquin el dia que 
puguem fer front i puguem donar a Adif el valor de la venda d’aquests pisos de lloguer 
protegit que hem negociat en el conveni que com a mínim la inversió es quedés a 
Sant Cugat. 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Potser també pot aclarir el tema de la Junta de 
Compensació? En qualsevol cas que tinguin en compte que aquest tràmit es va iniciar 



a través de Junta de Compensació, per tant és un tràmit que l’ajuntament inicia a 
proposta de la Junta de Compensació del Sector de Volpelleres, i en segon lloc dir 
que la defensa ens la va portar el bufet Garrigues, si no tinc malentès, per tant no són 
els equips municipals els qui van entomar una situació delicada, que sí que hi ha estat 
en tot moment, però sí que es va mirar d’agafar un bufet de reconegut prestigi per 
mirar de sortir-ne endavant. Sincerament confiàvem que guanyaríem i que per tant no 
tindríem un ensurt i tampoc no pensàvem que Adif es dediqués a recórrer totes i 
cadascuna de les sentències per buscar una millor valoració, perquè amb la valoració 
del Superior de Justícia n’hi havia prou, per tant sincerament, avui és un punt que 
portem molt trist, perquè sembla mentida que una administració especuli envers una 
altra i especuli al final envers els impostos dels ciutadans. 
TORN DE VOTACIÓ NÚM. 21 
Vots a favor: 13 (CiU) 
Vots en contra: 2 (PSC) 
Abstencions: 7 (PP, ICV-EUiA i CUP) 


