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ESBORRANY ACTA 

 
Srs. Assistents: 
 
Presidència: 
M. CONESA I PAGÉS 
 
Tts. d'Alcalde: 
C. PARAIRA I BESER 
C. FORTUNY I CAMARENA 
D. CALVET I VALERA 
S. PELLICER I LÓPEZ 
J. BARBANY I FREIXA 
P. SOLER I ARTALEJO 
 
Regidors: 
E. SALAT I LLORENTE 
J. PUIGDOMÈNECH I FRANQUESA 
M. PÉREZ I MATEO 
E. ROVIRA CAMPOS 
C. BRUGAROLAS I CONDE 
N. GIBERT I DASCA 
I. BEA I SEGUÍ 
R. PIQUÉ I HUERTA 
A. CIPRIÁN I RODRÍGUEZ 
S. BLÁZQUEZ I AGUIRRE 
M. FERNÁNDEZ-JORDÁN I CELORIO 
M. INGLA I MAS 
F. VILLASEÑOR I ROMERO 
E. GÓMEZ I PÉREZ 
R. CASAMITJANA I ABELLA 
R. GUTIÉRREZ I ILLANA 
A. BENEJAM I PERETÓ 
D. DEFRANC I CEVALLOS 
 
Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXÈS 
 
Interventor acctal.: 
F. CARULLA I GRATACÒS 

 Al Saló de Sessions de la 
Casa de la Vila de Sant Cugat del 
Vallès, essent les setze hores i dos 
minuts del dia vint de febrer de dos 
mil disset, es reuneix en sessió 
ordinària el Ple municipal sota la 
Presidència de la Il·lma. Sra. 
Alcaldessa i amb l'assistència dels 
Regidors relacionats al marge, així 
com del Secretari General i de 
l’Interventor. 
 

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

  
DESPATX D’OFICI 
 

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE DE 
DATA 23 DE GENER (ORDINÀRIA) DE 2017. 

 
- APROVAR, per assentiment dels 25 membres electius presents, l’esborrany 

de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 23 de gener (ordinària) de 2017. 
 
2.- DACIÓ DE COMPTE DE DIVERSOS DECRETS D’ALCALDIA SOBRE 

DELEGACIONS EN TINÈNCIA D’ALCALDIA I REGIDORIA. 
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 - RESTAR ASSABENTATS de diferents Decrets d’Alcaldia sobre delegacions 
d’exercici de competències legalment atribuïdes a l’Alcaldia en tinència d’alcaldia i 
regidoria que es detalla a continuació: 
 
- Decret núm. 67/2017 de data 18.01.2017 a favor de la regidora d’Educació, 

Universitat, Família i Recursos Humans, en matèria de recursos humans. 
 
- Decret núm. 90/2017 de data 18.01.2017 a favor de la tinent d’alcalde de 

Polítiques de Cicle de Vida, Progrés Social i Habitatge, en matèria de recursos 
humans. 

 
TORN DE PRESENTACIÓ 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Com saben se’ls ha tramès el Decret número 

67/2017, de delegació de competències a favor de la Regidora d’Educació, 
Universitat, Família i Recursos Humans, en matèria de Recursos Humans i el Decret 
número 90/2017, de data 18 de gener també de 2017, a favor de la Tinent d’Alcalde 
de Polítiques de Cicle de Vida, Progrés Social i Habitatge, en matèria també de 
Recursos Humans. Això es deu a la remodelació del Cartipàs. Demanaria, per tant, si 
hi ha algun comentari, alguna qüestió, algun Grup que es vulgui posicionar o podem 
donar per coneguda la informació i, per tant, realitzada la dació de compte. Doncs 
entenc que queda realitzada la dació de compte. Moltes gràcies.  
 

3.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ D’ALCALDIA RELATIVA A 
CESSAMENT DE PERSONAL EVENTUAL. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS del Decret d’Alcaldia núm. 189/2017, de 27 de 
gener, de cessament a petició pròpia de Francesc Serra i Ferrer com a Sots-director 
de Districtes. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En aquest cas, restar assabentats del cessament 
a petició pròpia de Francesc Serra i Ferrer, com a Sots-Director de Districtes. Com 
saben va presentar la renúncia atès la seva voluntat d’incorporar-se al món privat. Hi 
ha algun comentari? Queda donat compte també. 
 

4.- DACIÓ DE COMPTE DE CANVI DE REPRESENTANT DEL GRUP 
MUNICIPAL DE LA CUP-PC EN LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ 
DE L’AGENDA 21 LOCAL. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS de comunicació del grup municipal de la CUP-PC 
sobre el canvi de representant en la Comissió de Seguiment del Pla d’Acció de 
l’Agenda 21 Local, deixant sense efecte la designa del Sr. Dimitri Defranc Cevallos per 
la del Sr. Ramon Piqué Huerta.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En el darrer punt, el quart, és la dació de compte 
d’un canvi de representant del grup municipal de la CUP en la Comissió de Seguiment 
del Pla d’Acció de l’Agenda 21 Local. Restem assabentats sobre aquest canvi i es 
proposa que es deixi sense efecte la designa del Sr. Dimitri Defranc i es designi el Sr. 
Ramon Piqué. Algun comentari o qüestió? Se l’ha designat a l’Agenda Local, a 
l’Agenda 21. N’és conscient Sr. Piqué? Ho sabíem. Doncs queda donat compte. Molt 
bé moltes gràcies. Passem als punts de mocions d’Alcaldia. 
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MOCIONS D’ALCALDIA 
 

5.- MOCIÓ SOBRE MODIFICACIÓ A EFECTES ECONÒMICS DEL RÈGIM DE 
DEDICACIÓ DE LA TINÈNCIA D’ALCALDIA D’OCUPACIÓ I POLÍTIQUES 
COMARCALS. 
 
 Atès que el Ple municipal en sessió ordinària de 23 de gener de 2017 va 
aprovar la determinació a efectes econòmics del règim de dedicació parcial 
circumscrit a la nova tinència d’alcaldia d’Ocupació i Polítiques Comarcals nomenada 
en virtut de Decret d’Alcaldia núm. 65/2017, de 17 de gener. 
 
 Atès que per part de la pròpia tinència d’alcaldia ha estat formulada renúncia 
escrita a percebre la retribució legalment establerta pel règim econòmic de dedicació 
parcial de conformitat amb allò que disposa l’art. 75.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LRBRL). 
 
 Atès que segons que disposa l’apartat 3 del precitat article 75 de la LRBRL, 
únicament els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni 
dedicació parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions 
dels òrgans col·legiats de la Corporació de que formin part, en la quantia assenyalada 
pel plenari. 
 
 Atès que la conceptuació legal de dedicació exclusiva o dedicació parcial es 
circumscriu al règim econòmic atribuït al càrrec de responsabilitat política de govern i 
no afecta en línia de principi al sentit inherent de dedicació integral en un ordre de 
projecció efectiva als càrrecs de govern d’una Corporació local com a sector 
institucional més immediat a la societat. 
 
 Atès que procedeix en conseqüència deixar sense efecte el règim econòmic de 
dedicació parcial atribuït a la tinència d’alcaldia d’Ocupació i Polítiques Comarcals i en 
conseqüència de manera automàtica i de conformitat amb el precitat apartat 3 de l’art. 
75 de la LRBRL, concorrerà el dret a la percepció d’assistències o dietes per 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats que, en el cas de les 
tinències d’alcaldia, integra de manera inherent la Junta de Govern Local tenint en 
compte que segons l’art. 23.3) de la LRBRL la designació de tinències d’alcaldia ha de 
fer-se necessàriament d’entre els regidors membres de la Junta de Govern Local. 
 
 Atès finalment que en l’acord plenari municipal adoptat en sessió de 18 de juliol 
de 2016 aprovatori del quadre legal de percepcions econòmiques dels membres 
electes del Consistori i pel que fa de manera concreta a les assistències o dietes per 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats establertes en el punt 1r, 
subapartat B.2) de la proposta d’acords, únicament es preveu per a regidories de 
l’oposició sense règim de dedicació exclusiva i regidories sense cartera, amb la 
correlativa necessitat d’establir previsió específica de conformitat amb la regulació 
establerta per l’art. 75 de la LRBRL, en el cas no preexistent en el cartipàs municipal 
inicial de tinències d’alcaldia o regidories de l’equip de govern sense atribució del 
règim econòmic de dedicació exclusiva o dedicació parcial. 
 
 En base a tot l’anterior es sotmet al Ple municipal l’adopció de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- DEIXAR SENSE EFECTE el règim econòmic de dedicació parcial atribuït a 
la tinència d’alcaldia d’Ocupació i Polítiques Comarcals segons acord plenari de 23 de 
gener de 2017, amb la correlativa supressió de la retribució econòmica inicialment 
establerta de conformitat amb l’art. 75.2) de la LRBRL. 
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2n.- ADDICIONAR al quadre de percepcions econòmiques dels membres del 

Consistori aprovat pel Ple municipal en sessió de 18.07.2016 un nou subapartat en els 
següents termes: 
 
“D.3) Regidors de l’equip de govern sense règim econòmic de dedicació exclusiva o 
parcial”: 
 
Tindran dret a la percepció d’idèntiques dietes a les establertes en el subapartat D.2) 
pels regidors de l’oposició sense règim de dedicació exclusiva i regidors sense 
cartera, tot determinant-se pels supòsits de tinències d’alcaldia sense atribució de 
règim econòmic de dedicació exclusiva ni dedicació parcial, que les dietes per 
assistència legalment obligatòria a sessions de la Junta de Govern Local s’assimilen 
en el seu import a les corresponents per assistència a la Junta de Portaveus. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En aquest cas es porta al plenari la proposta que 
es deixi sense efecte la dedicació parcial i, per tant, la Tinència d’Alcaldia passi a 
disposar dels emoluments relatius a dietes. Per tant, hi hauria un canvi, que és en 
comptes de dedicació parcial seria acollir-se al règim o sistema de dietes, que és el 
règim, sistema, al qual estan acollits la majoria de vostès, llevat de les Portaveus 
d’ERC-MES i la CUP que tenen dedicació exclusiva. Per tant, si hi ha algun grup que 
vulgui fer ús de la paraula en aquest punt.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres, en aquest cas, ens abstindrem. Creiem que aquest canvi deu respondre, 
suposem, a la compatibilitat del Sr. Soler amb la seva feina a una altra Administració i, 
per tant, com nosaltres desconeixem quina és la seva feina allà tampoc votarem en 
contra però no votarem a favor.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, nosaltres com sabeu, ens agrada votar a favor quan els efectes econòmics 
suposen una percepció justa, equilibrada, digna i en sintonia amb el context. Hem 
suposat el què suposarien aquestes dietes i creiem que realment no és un estalvi 
respecte a la situació que vam aprovar fa un mes i, per tant, com que no hi trobem 
cap diferència ens mantindrem en el no. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Bona tarda 
Alcaldessa, bona tarda companys. Bueno nosotros desconocemos completamente 
porque ha habido este cambio de tipo de percepción salarial, porque de hecho lo 
votamos hace cosa de un mes y se votó una cosa en el que parece ser, según la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local es posible compatibilizar ambos salarios. 
Hemos estado investigando y nos ha sido prácticamente imposible constatar de qué 
trabaja el Sr. Pere Soler en el AMB. Lo hemos estado mirando con ahínco, con fuerza, 
pero la verdad es que no nos aparece por ningún lado. Sí que aparece como en el 
directorio de personas del AMB, pero al igual que sucede con otros estamentos como 
es la Diputación, es un cementerio de elefantes donde es imposible seguir el rastro de 
todos los políticos y ex políticos que gozan de su nómina a final de mes. 
Departamento de Planificación y Estrategia, claro que aquí dentro de esta 
planificación puede haber Subdirector técnico, puede ser Gerente, puede ser Cap de 
Gabinet, es decir, hay una infinidad de posibilidades de asalariar al Sr. Soler. Nosotros 
para este caso aplicáremos el caso básico, lo que es la navaja de oca, que dice que 
en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable y si 
estamos renunciando, el Sr. Soler, el Sr. Portavoz del Partido Socialista está 
renunciando a 39.000 euros, como base salarial, bueno, será por algún motivo 
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especial. Hacemos cálculos, 24.000 por Grupo en calidad de Portavoz del Grupo 
municipal, más luego 353 x 4 x 11, en calidad de asistencia a las Juntas de Gobierno. 
En total, 39.554. El ahorro es cero para el Ayuntamiento. Entendemos que 
seguramente habrá algún número que no corresponda, pero entendemos que 
tampoco es ningún tipo de ahorro para este Consistorio y para el Ayuntamiento, la 
diferencia, esto sí, es que ahora gozaremos de la presencia del Sr. Soler en las 
Comisiones Informativas. Nuestro voto va a ser en principio en contra, pero visto un 
poco también esta opacidad en la información nos gustaría que registrara como 
rotundamente en contra.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En tot cas, Sr. Ciprián, jo li diria que vostè miri la 
web de la Diputació de Barcelona, i miri també la web de l’Àrea Metropolitana, perquè 
jo crec que els sous queden molt clars i si realment aquests espais fossin cementiris 
d’elefants, potser el nostre Ajuntament no podria gaudir de tots els programes en 
relació a Plans d’Ocupació, que ajuden a tantes persones, o no podríem tenir els Fons 
de Prestació que cada any s’aproven i que ajuden a pagar, precisament, els sous dels 
Serveis Socials i l’assistència social directa que fem a la ciutadania o moltes i moltes 
d’altres coses. Per tant, abans de ser tan contundent jo li demanaria una mica de 
respecte per totes aquelles persones que intentem fer la nostra feina bé allà on 
estiguem.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: La 
diferència de la Diputació com l’AMB, com vostè sap, és que aquesta informació està 
al web de la Transparència i es pot trobar, a l’AMB no. És això el que estic dient.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: És que com que vostè.... 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Si s’ha 
sentit ofesa ho sento molt, però jo feia referència pràcticament al que és l’AMB i 
l’opacitat en informació que es pot treure d’allà. És això. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo no li puc rebatre lo de l’AMB, però en tot cas, 
com que vostè tendeix sempre posar a tothom al mateix sac, doncs intento també 
mirar prim. Per tant, li agraeixo que hagi rectificat. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Nosaltres no hem fet aquesta investigació, en tot cas, a nosaltres i en la línia dels 
posicionaments que sempre hem tingut per les remuneracions en el Cartipàs, ens 
sembla excessiu, per descomptat, en la línia diguéssim dels sous allunyats de la 
realitat de la majoria dels nostres conciutadans, per tant votarem en contra, i afegir 
també una mica en consonància amb l’oposició amb que es va mostrar el Sr. Pere 
Soler quan ens vam adherir a la possibilitat de ser contractades, com passa a molts 
altres ajuntaments i altres organismes, per tant en aquesta ocasió crec que toca 
recordar-ho també, vostè va fer unes crítiques una mica agres i jo també haig de dir 
que no mancades d’una certa demagògia en aquest sentit i també, per altra banda, i 
m’agradaria fer aquesta reflexió, entenem, i pensem que no hauria de ser així, que és 
legal com tantes coses, perquè segurament no és massa normal o costa d’entendre a 
ulls de la ciutadania per què una persona que té responsabilitats directes i que ha de 
venir cada dia se li paga en funció de les assistències. O sigui, pensem que les dietes 
són més opaques, fins i tot que les retribucions en forma, bé, una retribució normal, 
amb el seu IRPF, etcètera, etcètera. Per a nosaltres el règim de dietes pensem que es 
fa servir perquè s’ha de fer servir, perquè és el llimb que s’ha trobat però creiem que 
és una mica més opac del que seria segurament retribucions normativitzades i amb 
els seus IRPF’s i els seus costos de Seguretat Social com hauria de ser. I aquesta és 
la nostra queixa, conjuntament amb el salari total, com ha dit una mica el Ramon, però 
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s’acosta als 3.000 euros, pel que hem comptabilitzat, no sé si ens hem equivocat i 
votarem en contra en aquest sentit.  
 

. TINENT D’ALCALDE D’OCUPACIÓ I POLÍTIQUES COMARCALS, SR. 
PERE SOLER, I PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, és per 
respondre una mica, no m’agradaria muntar en un diàleg ni agre ni excessivament 
cofoi, però sí que en tot cas respondre al Sr. Benejam, no és un tema 
d’incompatibilitats, perquè la Llei de la Compatibilitat de la Funció Pública permet tenir 
aquestes dues compatibilitats en les dues administracions: ser treballador d’una 
administració i exercir la funció de càrrec electe en una altra administració, per tant, no 
és un tema d’incompatibilitats. Sí que és un tema de comoditat, així ho vaig expressar 
a la Junta de Govern, diguéssim de confort personal amb la situació de dir no hi podré 
dedicar tot el temps que hi voldria dedicar a l’Ajuntament i trobo que el què seria més 
raonable és que com jo havia estat en la seva situació es pagués per assistència en 
els òrgans col·legiats que jo assisteixo, en aquest sentit. 

 
En el moment, i passo a la Núria, en el moment que es va fer aquesta crítica no 

es criticava tant l’exclusivitat sinó que no pogués ser extensiu a la resta del Consistori, 
diguéssim al tema de la dedicació exclusiva, que no només es limités al tema dels 
portaveus, sinó que a més també pogués ser a la resta de regidors. Cert, jo crec que 
el més just que es pot fer és si vinc cobro, si no vinc no cobro. És així de normal. Com 
que ja se m’ha començat a acusar de que no estic mai a l’Ajuntament, bé, les 
persones que em trobo pel passadís tampoc me les trobo mai, jo podria dir el mateix 
d’aquestes persones. Tot i així sí que hi ha un estalvi, hem de comptabilitzar que 
l’Ajuntament amb aquest canvi de dedicació s’estalvia les quotes de la Seguretat 
Social empresarials, que és un 30%, que no és poca cosa, sinó que és un 30% anual 
en aquest sentit i que, per tant, hi ha una voluntat d’alguna manera que es faci tot de 
la mateixa manera o de la manera més transparent. Jo no estic d’acord amb que el 
cobrament per assistències o per indemnització, que es diu, siguin opaques, perquè 
estan totes registrades, signem cada un dels fulls que fem i a més està aprovat per 
Cartipàs a l’inici de mandat, les quanties que són referides. 

 
Jo al Sr. Ciprián, sense entrar, sí que m’agradaria, jo no sé si vostè quan torna 

a casa, a Terrassa, ha dormit, pot dormir tranquil amb aquest odi i amb aquesta ànsia 
de buscar la perversió, ànsia de buscar també la corrupció, tot el que és brut, no és 
així, no és una qüestió de brutícia, no tots estem en política per a lucrar-nos. Hi ha uns 
que creiem en l’altruisme que portem molts anys batallant i treballant i que el tema 
econòmic o el tema monetari no és l’imprescindible per estar asseguts en una cadira. 
Amb això sí que li vull dir, si em permeten, li he de dir que possiblement si no troba a 
l’Àrea Metropolitana informació del Sr. Pere Soler, és perquè sóc un treballador més i 
com a tal tinc una categoria professional, i com a tal estic inclòs en aquesta categoria 
professional, perquè sinó estarien incorrent en la Llei de Protecció de Dades. Per tant, 
els seus assessors a l’Àrea Metropolitana de Barcelona facin el favor de triar-los millor 
perquè en tot cas són ineptes, perquè ni tan sols la titulació que vostè m’ha llegit és la 
que estic exercint des de fa més de 2 anys. Per tant, li demano que sigui curós, que 
no sigui mentider, que no aixequi polseguera allà on no l’ha d’aixecar i que faci el favor 
de treballar per la ciutat i deixin-nos a nosaltres treballar. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Han demanat rèplica, els demanaria que no 
entréssim en un debat que crec, sincerament, que bé, que l’hem tractat abastament i 
que és absolutament transparent perquè el tractem en plenari com passa en cada inici 
de legislatura.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sí, 
era per aclarir una cosa que he dit, que jo crec que s’ha interpretat malament. Quan 
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deia compatibilitat, no em referia a la possible incompatibilitat de càrrecs, sinó 
compatibilitat en el tema de temps.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Val, sí, sí. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: I 
després també comentar que jo crec que la CUP no és el partit idoni com per criticar 
tots aquests canvis i aquesta regulació del lloc de treball del Sr. Soler al Govern, tenint 
en compte la problemàtica que va causar aquell canvi que ells van demanar i que a 
més es circumscrivia només als portaveus, tenint en compte que hi ha altres regidors 
que potser també fan una dedicació exclusiva. Però bé. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: No entraré 
a l’atac personal perquè no em sembla adient. Jo li diria només que, home, a mi 
m’agradaria saber per què vol amagar el seu salari a l’AMB, és públic, vostè és un 
treballador públic i aquesta informació hauria de ser pública, és tan senzill com això. 
Els seus companys de govern tenen públiques la informació, el que cobra la Sra. 
Alcaldessa, tothom que està aquí sabem el que cobra cadascú, perquè està publicat i 
està accessible a tots els ciutadans de Sant Cugat, de la Diputació i de qui vulgui 
consultar. Vostè no hi és, d’acord, serà un treballador i com a treballador públic hauria 
de tenir penjada aquesta informació. Creo que para evitar mal entendidos debería 
informar a los ciudadanos de cuál es esta nómina. Es precisamente la ocultación de 
esta información lo que hace que la política tenga tan mala fama.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Miri, jo sé lo incòmoda què és aquesta qüestió, perquè he hagut de patir la demagògia 
també en les meves carns, jo he defensat sempre, vostès saben que a la CUP tenim 
un topall ètic, no cobrem ningú dels que està aquí més de 1.400 euros, no, un moment 
que no he acabat, el que passa és que vostès van fer demagògia i llavors en aquell 
moment em sento obligada a respondre’ls. Pel que vostè diu la crítica que vostè 
fonamentava en que aquesta dedicació exclusiva que molts membres dels seus 
partits, Sr. Benejam i Sr. del PSC s’hi ha adherit en altres ajuntaments i altres 
institucions a proposta dels seus partits no, a proposta dels seus partits no perquè no 
hi eren en aquella Comissió del ROM, sinó a proposta de la resta de partits això s’ha 
canviat. Igual si s’haguessin llegit el ROM o haguessin acudit a algunes reunions de 
modificació del ROM ho haguessin sabut. 
 

. TINENT D’ALCALDE D’OCUPACIÓ I POLÍTIQUES COMARCALS, SR. 
PERE SOLER, I PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Miri, Sr. Ciprián, 
no confongui, no confongui el que és un treballador per una administració pública i el 
que és un càrrec electe d’aquesta administració pública, no confongui, perquè llavors 
el que està fent és que està pervertint el discurs a la ciutadania. Jo li he demanat mai 
a vostè el que cobra com a empresari? Li demanaré mai? No li demanaré mai.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: És la 
diferència entre públic i privat... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Ciprián, no té la paraula.  
 

. TINENT D’ALCALDE D’OCUPACIÓ I POLÍTIQUES COMARCALS, SR. 
PERE SOLER, I PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Entén vostè 
l’obligatorietat del que s’ha de publicar els càrrecs electes i els càrrecs de confiança 
política o assessors? Ho entén? Respecte als treballadors d’una administració? Estic 
segur que si jo fos paleta o de la Brigada d’un ajuntament del costat vostè no em 
demanaria la meva nòmina a l’Ajuntament de Cerdanyola, de la mateixa manera que 
tampoc ha demanat la nòmina dels altres companys del Consistori que cobren també 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.02.17                    pàg. 8 

 
ESBORRANY ACTA 

de l’erari públic. Per tant, és així, però tampoc els ha buscat com m’està buscant a mi i 
no busqui tant que al final trobarà. I en tot cas, el topall ètic, cada partit el fixa, i el 
topall ètic què vol dir? Això no vol dir que no li contempli que vostè cobri X, que és el 
total de la nòmina. Si vostès en aquesta nòmina decideixen donar-lo al partit o fer obra 
social, és igual, això computa per cada un dels membres que cobren aquestes 
quanties. Llavors, si vostès tenen aquest topall ètic em sembla molt bé, però on va a 
parar l’altra part? Va a parar a fer activitat política en el partit, lo qual no li critico, però 
aleshores, diguéssim, vostè té la nòmina complerta.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Doncs tanquem el debat i passem a la 
votació.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     12 (Convergència i PSC) 
Vots en contra: 11 (CUP-PC, C’s, ERC-MES i ICV-EUiA) 
Abstencions:      2 (PP i regidor no adscrit) 
 

6.- MOCIÓ SOBRE REDENOMINACIÓ, MODIFICACIÓ FUNCIONAL D’UN 
LLOC DE TREBALL DE PERSONAL EVENTUAL EN LA TIPOLOGIA DE 
PERSONAL DIRECTIU I SUPRESSIÓ D’UN ALTRE LLOC PREEXISTENT. 
 
 El Ple municipal en sessió de data 20 de juliol de 2015 i de conformitat amb el 
que determinen els articles 104.1) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i 304.1) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, va configurar 
el lloc de treball de Sots-director/a de Medi Ambient i Participació Ciutadana en règim 
de dedicació exclusiva i retribució bruta anual de 61.000 €, actualment xifrada en 
61.610 € segons l’increment de l’1% establert en la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016. 
 
 Atès que segons Resolució d’Alcaldia núm. 189/2017, de 27 de gener, fou 
disposat el cessament a petició pròpia amb efectes de 31 de gener de 2017 del Sots-
director de Districtes, que exercia les funcions del corresponent lloc de treball de 
personal eventual creat pel Ple municipal en sessió extraordinària de 26 de juny de 
2015. 
 
 Atès que es troba en tràmit el procediment reglamentari de provisió del lloc de 
treball de Cap de Servei de Medi Ambient que assumirà l’exercici de les 
corresponents funcions legalment atribuïdes. 
 
 Atès la procedència d’adequar la denominació de l’actual lloc de treball de Sots-
director/a de Medi Ambient i Participació Ciutadana tot tenint en compte la imminent 
provisió del lloc de Cap de Servei de Medi Ambient integrat en l’estructura 
administrativa funcional de caràcter permanent i la possibilitat d’integrar en la Sots-
direcció de Participació Ciutadana les funcions específiques de coordinació i 
supervisió de l’elecció municipal en els barris, sense alteració del règim econòmic 
establert pel lloc de treball en el seu dia creat pel Ple municipal. 
 
 En base a tot l’anterior, es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- MODIFICAR l’acord plenari municipal núm. 6 adoptat en sessió 
extraordinària de 26 de juny de 2015, pel que fa de manera concreta al punt primer, 
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subapartat “B) Personal Directiu d’Àmbits Municipals de Gestió”, en el sentit únic de 
suprimir el lloc de treball de personal eventual de “Sots Director/a de Districtes”. 
 
2n.- MODIFICAR l’acord plenari municipal núm. 6 adoptat en sessió de 20 de juliol de 
2015, tot circumscrivint-se en els següents termes:  
 
- El lloc de treball de “Sots-director/a de Medi Ambient i Participació Ciutadana” es 

redenomina com de “Sots-director/a de Participació Ciutadana i Acció als 
Barris”, amb la integració inherent de les corresponents funcions i sense alteració 
del règim econòmic en el seu dia aprovat ni del nomenament en el seu dia 
efectuat per Decret d’Alcaldia 1.816/2015, d’1 de setembre i ratificat pel Ple 
municipal en sessió de 21 de setembre de 2015. 

 
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Aquesta és una reorganització deguda a la 

renúncia, com hem portat abans, del Sr. Francesc Serra i que comporta que la 
Sotsdirecció de Medi Ambient i Participació Ciutadana passi a redenominar-se Sots-
Direcció de Participació Ciutadana i Acció als Barris i també la modificació del que és 
el personal directiu d’àmbits municipals de gestió, la supressió del lloc de treball de 
Sots-Director als Districtes. Per tant, atesa la renúncia del Sr. Serra portem la 
supressió de la Sots-Direcció dels Districtes i la redenominació de la Sots-Direcció de 
Participació Ciutadana i Acció als Barris.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Creiem adient posicionar-nos degut a que quan vam aprovar aquesta plaça nosaltres 
vam facilitar la creació i ho vam fer perquè consideràvem que l’àrea de Medi Ambient i 
Participació requeria d’una major dedicació i, bé, en aquell moment ens reafirmaríem 
amb el que vam fer. Ara, avui hi votarem en contra d’aquest canvi i ho fem perquè 
creiem que és un canvi significatiu. Apart d’acumular unes funcions de participació i de 
districtes, que sota el nostre punt de vista ja són prou responsabilitats i en paral·lel es 
convoca, que això evidentment no està en l’Ordre del Dia del Ple, perquè és un altre 
element, però es convoca el lloc de treball del Cap de Servei de Medi Ambient, 
demostrant el que segurament abans ja es podia resoldre o es podia haver resolt 
també amb promoció interna. Per tant, considerem que és un nou despropòsit de 
l’organigrama i per això hi votarem en contra. 
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Bé, jo els faré un parell de preguntes que no ens han quedat clares. En tot cas, 
el nostre posicionament inicial és que considerem que hi ha hagut una baixa i per tant 
això no és un fet molt votable o opinable, hi ha hagut una baixa i, per tant, arrel d’això 
el que es distribueix el lloc de treball. Jo crec que tots hem vist que en els darrers 
mesos s’han fet moltes accions de participació ciutadana i l’actual Sots-Directora de 
Participació Ciutadana i Medi Ambient, diguem-ne, que la cosa anava complicada i, 
per tant, nosaltres no hi veiem problema en que hi hagi aquest canvi de lloc de treball 
atès que no és una generació nova, perquè és un trasvàs i el Pressupost continua 
sent el mateix. D’altra banda, també, nosaltres enteníem que la gran càrrega de 
participació ciutadana podia haver-hi una dificultat des del punt de vista de l’àrea de 
Medi Ambient. Malgrat tot, i aquesta és la pregunta, si no anem errats, jo entenc o 
hem entès, mirant l’expedient, que la convocatòria del Cap de Servei de Medi 
Ambient, és una convocatòria interna o ens ha semblat que és una convocatòria 
interna, o no sé. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí, Sr. Villaseñor. 
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. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Acabo potser el raonament. Acabo el raonament, o en tot cas, jo crec que ja 
existeix un Cap, una Cap en aquest cas de Medi Ambient, i per tant, en tot cas, el que 
hi ha és una reconstitució de l’àrea d’alguna altra manera. Si és això, el nostre grup no 
hi votarà en contra i, per tant, s’abstindrà, perquè creiem que té una lògica 
organitzativa. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies, no sé si em sembla que li podré aclarir. 
Nosaltres per conveni col·lectiu totes les convocatòries de provisió de llocs o càrrecs 
de responsabilitat dins l’estructura orgànica i administrativa de l’Ajuntament, ens hem 
compromès a primer convocar internament, és a dir, donar l’opció primer als 
treballadors de la casa perquè puguin fer carrera administrativa i, per tant, sempre 
tenim l’obligació quan hi ha un Cap de Servei vacant de primer quan traiem la plaça de 
Cap de Servei, la primera convocatòria sempre és interna, en qualsevol cas, amb un 
Cap de Secció, un Cap de Servei, sempre és així, per conveni col·lectiu. Sí quedés 
desert, perquè no hi ha un perfil, no es presenta ningú, després és quan procedim a 
obrir-ho a fora, donant oportunitats a altres persones. Però per un criteri de carrera 
administrativa, de possibilitar la carrera administrativa, vam signar en el seu dia 
aquest acord amb els Sindicats de l’Ajuntament. Digui, digui. 
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Bé, més o menys jo crec que anàvem per aquí. En qualsevol cas, el que sí que 
volíem posar sobre la taula, que estàvem parlant d’un lloc funcional de l’administració 
municipal i, per tant, no estem parlant d’un càrrec de designació directa o directiu, sinó 
és un Cap de Servei i, per tant, que la seva plaça ja la vam aprovar en el Pressupost i, 
per tant, no forma part d’una altra caracterització. Per tant, estem parlant d’una 
modificació d’un lloc directiu, del que dèiem anteriorment, i el tema que vostè 
comentava de Cap de Servei de Medi Ambient doncs és el que és i si no recordo 
malament ja existeix una persona que com a mínim realitza les funcions. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: De moment està vacant, està vacant. 
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Doncs ens sembla molt bé que hi hagi una convocatòria interna.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     15 (Convergència, C’s i PSC) 
Vots en contra:   2 (ICV-EUiA) 
Abstencions:      8 (CUP-PC, ERC-MES, PP i regidor no adscrit) 
   
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ PARCIAL DE 
L’ARTICULAT DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
 
 El Ple municipal en data 20 de juliol de 2015 va aprovar una moció institucional 
sobre modificació del Reglament Orgànic Municipal amb previsió de constituir el mes 
de setembre de 2015, una Comissió Especial de reforma del ROM i del Reglament de 
Participació Ciutadana, tot havent-se establert en la susdita moció com objectius de la 
Comissió Especial la millora d’alguns elements com l’Audiència pública, els Consells 
de Barri, els Consells Sectorials, el Consell de Ciutat i l’obertura del pressupost a la 
ciutadania a través de la implementació dels pressupostos participatius. 
 
 En data 30 de setembre de 2015 va tenir lloc la sessió constitutiva de la 
Comissió d’Estudi per a la revisió integral del ROM i del Reglament de Participació 
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Ciutadana sota la presidència delegada de la tinent d’alcalde de Presidència i Serveis 
Urbans i formant-ne part com a vocals un representant de cada grup polític municipal i 
actuant com a Secretari el propi de la Corporació, tot havent-se creat dita Comissió 
d’Estudi de conformitat amb allò que disposa per a l’elaboració o modificació de 
normativa reglamentària municipal l’art. 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
 En haver-se iniciat el procediment de reforma del ROM abans de l’entrada en 
vigor de la nova Llei bàsica estatal núm. 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu de les administracions públiques, que va tenir lloc en data 2 d’octubre de 
2016, no resulta aplicable la previsió de planificació normativa en l’any anterior al de 
l’elaboració de la norma ni la fase de consulta prèvia i audiència amb anterioritat a 
l’inici dels treballs de reforma. 
 
 L’esmentada Comissió d’Estudi, pel que fa de manera concreta a l’anàlisi de les 
esmenes al Reglament de Participació Ciutadana, es va reunir en 2 sessions de 
treball dedicades a l’anàlisi en bloc de tot el RPC i debat de les esmenes a l’articulat, 
tant de modificació com d’addició, presentades pels diversos grups municipals i que 
una vegada aprovades per la Comissió varen restar integrades en el projecte de 
modificació del Reglament de Participació Ciutadana, tot resultant-ne el text inicial 
amb les corresponents esmenes incorporades, i que es circumscriuen als articles 8, 9, 
13, 14, 34, 37, 38, 39, 40 i 46, així com la supressió de les disposicions transitòries 
primera i segona decaigudes en haver estat ja implementada la transformació dels 
antics Consells de Districte en Consells de Barri i la constitució d’aquests últims, 
suprimint-se així mateix l’annex al Reglament que incloïa la relació de Consells 
sectorials i territorials de participació així com les Taules de participació, i que es 
substitueix per una Disposició final en la que es disposa que la relació permanentment 
actualitzada dels esmentats òrgans de participació serà incorporada en la 
corresponent secció de la web municipal. 
 

En la Comissió Informativa celebrada en data 11.01.2017 foren tractades les 
diverses modificacions parcials de l’articulat del RPC, si bé pel que fa de manera 
concreta en l’article 9, es va mantenir erròniament respecte a les consultes populars, 
el nombre de signatures exigit per a les consultes populars via referèndum regulades 
per  la  llei  catalana  4/2010, de 17 de març,  ja que el vigent RPC havia estat aprovat 
amb anterioritat a l’any 2014 i, en conseqüència quan encara no s’havia promulgat la 
llei catalana 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries. 
 

En la Comissió Informativa de Participació Ciutadana celebrada el proppassat 8 
de febrer actual, fou presentada per la Regidoria Comissionada de Medi Ambient una 
proposta específica d’establiment del nombre de signatures exigibles per a 
convocatòria a nivell municipal o de barris o districtes, tot xifrant-se en un 5% de les 
persones majors de 16 anys empadronades al municipi, per a demanar una consulta 
popular no referendària en l’àmbit local i si la iniciativa es refereix a un àmbit territorial 
inferior, com un barri o districte, calen les signatures vàlides d’un 5% de les persones 
majors de 16 anys empadronades en l’àmbit geogràfic de la consulta, sense que 
aquesta proposta assolís consens en Comissió Informativa, tot havent-se determinat 
el seu tractament en Junta de Portaveus prèvia al Ple ordinari de febrer i que va tenir 
lloc en data 13.02.2017, havent-se mantingut per part de l’equip de Govern la mateixa 
proposta que haurà de ser votada pel plenari juntament amb les altres modificacions 
parcials de l’articulat del RPC.  
 
 En base a l’anterior es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
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 Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació del vigent Reglament de 
Participació Ciutadana constituïda per un nou text actualitzat i millorat resultant de la  
refosa del RPC vigent amb incorporació de les diverses esmenes presentades pels 
Grups polítics municipals i que es concreten en la modificació parcial dels articles 8, 9, 
13, 14, 34, 37, 38, 39, 40 i 46, així com la supressió de les disposicions transitòries 
primera i segona decaigudes en haver estat ja implementada la transformació dels 
antics Consells de Districte en Consells de Barri i la constitució d’aquests últims, 
suprimint-se així mateix l’annex al Reglament que incloïa la relació de Consells 
sectorials i territorials de participació així com les Taules de participació, i que es 
substitueix per una Disposició final en la que es disposa que la relació permanentment 
actualitzada dels esmentats òrgans de participació serà incorporada en la 
corresponent secció de la web municipal, tot això en els termes del text diligenciat de 
document normatiu incorporat a l’expedient a resultes de la corresponent proposta 
resultant del treball de la Comissió Especial de revisió integral del ROM i RPC. 
 
 Segon.- SOTMETRE  l’expedient a informació pública durant un termini de 30 
dies hàbils a comptar del següent al de publicació de l’anunci corresponent en el BOP, 
de conformitat amb el que disposa l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, als efectes de formulació d’eventuals 
al·legacions i/o suggeriments per part de qualsevol persona interessada. 
 
 Tercer.- TRAMETRE per conducte del departament municipal de Participació 
Ciutadana, en suport digital, a les diverses associacions i entitats d’aquest municipi, el 
text íntegre de les corresponents modificacions de l’articulat del RPC als efectes de 
facilitar la major participació ciutadana en la fase d’informació pública amb possibilitat 
efectiva de consulta directa immediata i formulació d’al·legacions i/o suggeriments. 
 
 Quart.- DISPOSAR que les modificacions del vigent Reglament de Participació 
Ciutadana i text refós resultant quedaran aprovades amb caràcter definitiu, sense 
necessitat d’adoptar-se nou acord, en el supòsit que durant el període d’exposició 
pública de l’expedient no s’hagués presentat cap suggeriment o reclamació, tot 
procedint-se a la seva publicació en el BOP, de conformitat amb el que estableixen els 
articles 65.2) i 70.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. PUIGDOMÈNECH: En el Ple passat vam 
aprovar la modificació del Reglament, del ROM, en la Comissió del ROM i va quedar 
pendent l’aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana perquè hi havia un 
dels punts que mereixia, segurament, una segona reflexió, com era les signatures 
necessàries per fer una consulta popular dintre del municipi. Atenent als suggeriments 
que hi havia en la Llei de Consultes Populars del Parlament i tenint en compte el 
tamany de la ciutat es suggeria des d’aquesta llei un percentatge mínim per la 
consulta popular d’un 5%. En el cas de consultes menors, o sigui, d’un univers 
d’enquesta una mica menor, es suggeria també la possibilitat de que aquest 
percentatge pugés fins el 10%. A la vista de tots aquests suggeriments el que s’ha fet, 
o el que es proposa, per resoldre aquest punt, i per tant, portar a aprovació inicial 
l’equip de Govern, és estendre aquest 5% absolutament a totes les consultes, tant 
siguin a nivell de tot el municipi, com de possibilitat, per exemple, d’algun barri que 
també només necessiti aquest percentatge de signatures per poder tirar endavant una 
consulta popular. Per tant, resolt aquest tema i parlat això en Junta de Portaveus, el 
que es porta avui a aprovació és l’aprovació inicial de la modificació del Reglament de 
Participació Ciutadana. 
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. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres per anunciar el nostre vot, no és que estem en contra de la moció principal, 
però votarem a favor de les esmenes del grup de Convergència perquè entenem que 
la proposta que feia la CUP de canvi a l’hora de fer les consultes... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Era ERC-MES. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
ERC-MES, perdó, era ERC-MES, no és adient donat que dificultaria molt fer aquestes 
consultes i, per tant, entenem que el sistema que s’estableix en aquest text inicial ja 
és correcte i no tindria que modificar-se perquè dificultaria l’execució.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Benejam, en principi vam quedar d’acord en 
Junta de Portaveus, entenc, i, per tant, sí que hi havia grups que plantejaven 
possibilitats diferents, però vam mirar de quedar d’acord a la Junta de Portaveus de 
què és el què prosperava per passar al Ple. Bé, ara es posicionaran, però en 
qualsevol cas, el que es va acordar és que de fet es va demanar fins i tot que es votés 
en Junta de Portaveus quina era la proposta que portàvem al plenari i, per tant, 
portem la proposta majoritària que va quedar en Junta de Portaveus. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Aclareixo. Jo pensava que no votaríem a favor per aquesta qüestió, si és que sí, 
doncs bé. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, 
nosaltres estem satisfets amb algun dels canvis que s’han introduït en el Reglament 
de Participació Ciutadana, si bé no és el que nosaltres haguéssim fet, però, per 
exemple, el canvi de 18 a 16 anys per poder impulsar consultes em sembla molt 
positiu, el vam proposar i així va ser. Fins i tot, canvis que poden semblar banals però 
que per a nosaltres no ho són, com és el llenguatge utilitzat en la seva redacció i, per 
tant, l’ús d’un llenguatge no sexista, perquè al final no és neutre tampoc el llenguatge 
que utilitzem, ens sembla positiu. Tanmateix, no compartim i així ho hem expressat en 
la Comissió Especial en que es va elaborar el redactat, com en Junta de Portaveus ho 
va expressar la portaveu del meu grup, doncs el percentatge exigit per poder impulsar 
una consulta ciutadana, i no ho compartim perquè creiem, en primer lloc, que del que 
es tracta o el que ens hauríem de plantejar és si volem o no volem que la ciutadania 
de Sant Cugat impulsi consultes ciutadanes i si ho volem, no trobem molt coherent 
que el Govern quan es planteja positiu un percentatge de participació, per tant, 
participació vol dir només votar en uns pressupostos participatius que no arriba al 
10%, consideri que és positiu, que és un bon percentatge, que per exigir impulsar una 
consulta, és a dir, elaborar sobre què vols consultar, recollir les signatures, fer tota la 
tasca, n’exigim un 5%. És exagerat, llavors, veiem una incongruència, o bé, el 
percentatge que hem d’analitzar de participació per considerar-lo un èxit no pot ser de 
menys d’un 10%, i per tant per considerar un èxit aquest percentatge de participació 
hauríem de demanar molt més o bé, ens estem equivocant quan posem tan difícil 
poder impulsar una consulta ciutadana i, per això, la llei, en la mesura que no obliga a 
aquest percentatge, és una recomanació, nosaltres enteníem que podíem baixar una 
mica aquest topall i facilitar que el teixit associatiu local i que la ciutadania pugui 
impulsar consultes i, per això, malgrat certs canvis que entenem molt positius, per 
exemple, que els Consells de Barri també puguin impulsar consultes, nosaltres ens 
abstindrem, per tal de presentar al·legacions en aquest sentit, un cop estigui en 
exposició pública el Reglament.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
A veure, sí que va suscitar un debat interessant al Ple, perquè clar, tenim barris molt 
diferents i amb una densitat molt diferent, llavors, ens havíem de posar d’acord. El Sr. 
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Puigdomènech no ha explicat les afectacions que tindria aquest 5% en els diferents 
barris, però el 5% a les Planes, són 50 persones, si no recordo malament i clar, baixar 
aquest percentatge... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 55 persones a les Planes. Si volen després 
donarem les dades perquè ho tinguem. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Sí, 55 persones, tenia una afectació, jo sincerament, o sigui, jo vaig fer l’esmena, el 
nostre grup va fer l’esmena que es tingués en compte la Llei de Consultes Populars 
no referendàries i marcava el 5%, i no li havíem donat, sí que vèiem que era un llindar 
massa alt en alguns barris i en alguns espais, com per exemple, el Consell Est, però 
després teníem barris que quedaven massa, massa baixos. Com que no hi havia una 
proposta concreta del percentatge a la Junta de Portaveus vam fer un assentiment 
generalitzat i és veritat que el debat va ser una mica, una mica caòtic. En tot cas, jo 
crec que jo vull aprofitar l’oportunitat per parlar també del Reglament de Participació 
Ciutadana, tot i que ERC-MES es va posicionar que no estaven d’acord amb el 5%, 
vull dir, no estic traient res, només dir que el debat, diguéssim, potser no va ser tot lo 
ponderat que havia estat la resta de modificacions del Reglament de Participació 
Ciutadana i ens va agafar a tots una mica en calent. En tot cas, doncs tenim, jo penso 
que els reglaments i sobretot la participació ciutadana, han de ser instruments que 
han de ser flexibles, han de ser permeables i s’han de poder canviar quan faci falta. 
De fet, aquesta modificació ha sigut, “para muestra un botón” doncs que es pot fer, 
que es pot fer amb l’esforç de tots els Grups i hem arribat gairebé al consens, en 
algunes propostes que no, i algunes nostres tampoc han tirat endavant, però algunes, 
la majoria, doncs han arribat a consens i, per tant, no és, diguéssim, no molt difícil ni 
molt complex canviar-lo a mesura que les formes de participació i les maneres 
d’intervenció política van canviant com canvia la societat i això, jo penso que és un fet. 
Nosaltres en destacaríem la millora i agilitació de la possibilitat d’intervenció ciutadana 
als Plens, els fets de les consultes populars, el fet que fa doncs que tinguem 
possibilitats de convocar consultes populars per temes que interessin directament als 
ciutadans. A nosaltres ens hagués agradat que prosperés el que nosaltres enteníem 
que era una millora de la qualitat democràtica que era que els Presidents dels 
Consells de Barri poguessin ser ciutadans, veïns il·lustres dels barris i que estiguessin 
escollits per consens del propi Consell, però això no va prosperar i el fet de presentar 
mocions al Ple. Bé, això, esperar que sigui una eina que no sigui immòbil, que sigui 
canviant i dinàmica com són les formes d’expressió i participació i felicitar a tots els 
Grups que han participat, no als que no, per fer-lo millor. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En tot cas, per a que tinguin una idea, estem 
parlant que a les Planes sobre 1.103 persones majors de 16 anys, per tant, amb 
possibilitat de fer una iniciativa de consulta popular o consulta ciutadana es 
necessitarien 55 signatures; en el cas de Mira-sol, estem parlant d’11.169 persones, 
es demanarien 558 signatures; en el cas de la Floresta, 3.736 persones, es 
demanarien 186 signatures; en el cas del Centre Oest estem parlant de 16.570 
persones que hi viuen que tenen majors de 16 anys i, per tant, que poden instar una 
consulta d’aquestes característiques, per fer-ho necessitarien 828 signatures; i el 
Centre Est, que és el barri més gran, estem parlant de 31.666 persones amb dret a 
vot i haurien de recavar 1.583 signatures. A nosaltres ens sembla molt raonable 
aquesta proporció en funció de també la població de cada barri.  
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. PUIGDOMÈNECH: Bé, no tinc res a dir. 
És el que hi ha i en principi això és un tema tractat en Junta de Portaveus. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
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Vots a favor:     21 (Convergència, CUP-PC, C’s, ICV-EUiA, PSC i PP) 
Vots en contra:   0  
Abstencions:      4 (ERC-MES i regidor no adscrit) 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs moltes gràcies. Prospera aquesta 
aprovació inicial i estem a l’espera també d’aquelles al·legacions que se’ns puguin fer 
arribar. 
 

8.- PROPOSTA DE CANVI PARCIAL DE REPRESENTANTS DEL PARTIT 
POPULAR EN ELS CONSELLS DE BARRI. 
 

- APROVAR a proposta del  grup polític municipal del PP, la designació de nous 
representants en diferents Consells de Barri en els termes que així mateix s’indiquen, 
tot això de conformitat amb l’art. 37.1) del vigent Reglament de Participació Ciutadana, 
tot restant modificada parcialment la designació inicial aprovada pel Ple municipal en 
sessió de 16 de novembre de 2015: 
 

Vocal Consell de Barri del Centre Est 
 
Vocal PP: Dolors Domènech Vicens 
            César Calzada Vázquez 
 
Vocal suplent PP: Dolors Domènech Vicens 
 

Vocal Consell de Barri Mira-sol 
 
 Vocal PP: Juan Ramón Brustenga Martínez 
               Ignacio Rigau Tusell 
  
Vocal suplent PP: Juan Ramón Brustenga Martínez 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. PUIGDOMÈNECH: En particular el grup 
municipal del Partit Popular ens presenta una variació del seus representants en el 
Consell de Barri de Centre Est i el Consell de Barri de Mira-sol.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Passem a l’aprovació. Saben que els hem 
d’aprovar per nomenar-los, per tant, demanaria el vot a favor per nomenar com a 
vocals del Consell de Barri de Centre Est al Sr. Cesar Calzada i com a vocal suplent, 
la Sra. Dolors Domènech. I en aquest cas també, pel Consell de Barri de Mira-sol com 
a vocal del Partit Popular el Sr. Ignacio Rigau i com a vocal suplent el Sr. Juan Ramon 
Brustenga. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

(El present punt fou aprovat per assentiment dels 25 membres electius 
presents). 
 

9.- DACIÓ DE COMPTE DE DESIGNACIÓ PARCIAL DE REPRESENTANTS 
DE LES ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VEÏNS EN ELS CONSELLS DE BARRI. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS de les següents designacions comunicades per 
part de diverses associacions veïnals i entitats del municipi dels corresponents 
representants designats per a formar part com a membres dels  Consells de barri de 
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conformitat amb la composició establerta per l’art. 37 del Reglament de Participació 
Ciutadana.  
 
 Consell de barri del Centre Est 
 
Plataforma Animalista:  Joana Giménez  

 
Consell de barri del Centre Oest 

  
Escola Santa Isabel: Anna Maria Gracia Gorchs  Suplent: Ingrid Gibert  

 
Societat coral La Unió Santcugatenca: David Pujol Colomer  

Suplent: Esther Madrona  
 

Assemblea Nacional Catalana: Anna Cuixart  Suplent:  Ernest Tomàs  
       Jaume Asens  
     

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. PUIGDOMÈNECH: Fem aquí dació de 
compte també de noves incorporacions en els diferents Consells de Barri, en 
particular al Consell de Barri de Centre Est, s’incorpora, ha demanat la incorporació la 
Plataforma Animalista de Sant Cugat, amb la seva Presidenta, la Sra. Joana Jimenez; 
i en el Consell de Barri Oest, han demanat entrar a formar part com a membres del 
Consell de Barri de Centre Oest, l’Escola Santa Isabel, amb la Sra. Ana Maria Gracia, 
la Societat Coral La Unió Santcugatenca, amb el Sr. David Pujol i l’Assemblea 
Nacional Catalana, amb el Sr. Jaume Asens. Això és dació de compte. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. En aquest cas, és dació de 
compte, per tant, no s’ha de votar i benvinguts tots ells com a presents també en els 
Consells de Barri. 

  
ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA 
 
Medi Ambient 
 

10.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UNA ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA PROTECCIÓ I LA TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS 
A SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, es va declarar en el Ple de data 21 de 
novembre de 2005 ciutat antitaurina i amiga dels animals, i té entre les seves prioritats 
i objectius el compliment de les diferents normatives estatals, autonòmiques i/o locals 
de protecció dels animals i reguladores de la convivència ciutadana. 
 

En data 7 de juliol de 2016 es va reunir per primera vegada la taula de benestar 
animal, als efectes d’estudiar la redacció d’una nova ordenança sobre protecció i 
tinença responsable d’animals, als efectes d’adequar l’ordenança existent als canvis 
normatius operats en els últims temps, així com a la sensibilitat social sobre aquest 
tema. 
 

La tinença responsable d’animals implica facilitar el seu benestar però també 
evitar molèsties per a la convivència ciutadana.  
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Els drets dels animals es complementen necessàriament amb els deures dels 

seus propietaris. És per això que és responsabilitat de les persones que tenen un 
animal mantenir-lo d’acord amb les normes de la bona convivència, evitant 
comportaments incívics que puguin molestar a la resta de la ciutadania. 
 

En els darrers anys en el nostre municipi s’ha incrementat considerablement el 
nombre d’animals de companyia, i s’ha incrementat la preocupació per la protecció de 
la fauna salvatge autòctona i no autòctona. 
 

La necessitat posada de manifest per part de la Sotsdirecció de Medi Ambient i 
Participació Ciutadana en allò que fa referència a la redacció d’una nova Ordenança 
Municipal per a la protecció i la tinença responsable d’animals al municipi de Sant 
Cugat del Vallès, en ordre a garantir una tinença responsable, així com a minimitzar 
tant les pèrdues com els abandoments d’animals, fomentar les adopcions i preservar 
la salut, la tranquil·litat i la seguretat de les persones, s’ha procedit a la formal 
elaboració del text normatiu definitiu de la redacció de la nova Ordenança. 
 

L’article 41 del Decret Legislatiu 2/2208, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de protecció dels animals, atribueix als municipis competències en 
aquesta matèria.  
 

A la tramitació de la present ordenança no li és d’aplicació l’article 133 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en quedar sotmesa a l’anterior Llei en funció del què disposa la disposició 
transitòria tercera de l’esmentada Llei 39/2015. Així mateix, és de ressaltar que en la 
redacció de la present ordenança, s’ha tingut en compte a la ciutadania i a les 
associacions ciutadanes amb interessos en la matèria, conforme resulta de les actes 
de la taula de benestar animal, que s’incorporen al present expedient. 
 

En funció de tot el que s’exposa, es proposa al Ple municipal d’aquesta 
Corporació l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR inicialment, l’Ordenança municipal per a regular  la 
protecció i la tinença responsable d’animals, de conformitat amb el que estableix la 
normativa que és d’aplicació, i que s’adjunta com a annex inseparable de la present 
proposta, en els termes que figuren en el text de l’Ordenança. 
 

SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de 30 
dies a comptar des del dia següent de la publicació de l’anunci, que es realitzarà en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), així com en el tauler d’anuncis i a 
la pàgina web de la Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 49.b) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 

TERCER.- DISPOSAR que l’Ordenança municipal per a regular  la protecció i la 
tinença responsable d’animals, en els termes esmentats en l’acord primer, quedarà 
aprovada amb caràcter definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne nou acord, en el 
supòsit que durant el període d’exposició pública de l’expedient no s’hagués presentat 
cap suggeriment o reclamació, de conformitat amb el què disposa l’article 49.c) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. PUIGDOMÈNECH: Aquesta Ordenança 
busca millorar la convivència entre animals i persones, entre els ciutadans que viuen 
amb animals i els que han fet l’opció de viure sense. En resumides comptes, pretén 
enfortir el benestar de tots plegats també en aquest capítol. Així com la nostra ciutat 
es mostra sempre oberta a anar endavant en tots aquells aspectes que afecten a la 
gent que hi viu, aquesta ordenança posa l’accent en el comportament cívic d’aquells 
que tenen l’obligació d’atendre les necessitats del seu animal, així com la cura de 
l’espai públic que comparteixen amb la resta de la comunitat. Com en tantes altres 
parts de la vida de la ciutat, cal que liderem si, però d’una manera responsable. 
Aquesta revisió és el fruit del treball mancomunat des del mes de novembre dels 
treballs de les entitats interessades i dels Grups municipals agrupats en la Taula de 
Benestar Animal, que va crear aquest Ple municipal. La revisió ha estat feta a cor 
obert pels Serveis Tècnics amb la Taula de Benestar Animal, analitzant punt per punt 
l’anterior Ordenança municipal sobre tinència i circulació d’animals d’acolliment 
domèstic, fins arribar al nou plantejament sota el nom de “Ordenança municipal sobre 
protecció i tinença responsable d’animals”. Creiem doncs que amb aquests tres 
components, millorar el benestar, liderar responsablement la seva formulació fent-la 
de manera col·laborativa arribem a un text final que impulsa la prosperitat de la nostra 
comunitat també en aquest capítol. Si em deixen, només per acabar, voldria remarcar 
quatre aspectes de la millora d’aquesta ordenança: aquesta ordenança, la modificació 
d’aquesta ordenança, possibilita nous espais flexibles amb regulació horària que 
permetin arribar a una entesa per gaudir de l’espai públic entre ciutadans que 
conviuen amb animals i la resta de ciutadans; un altre tema important, aquesta 
ordenança promou a la ciutat establiments públics i privats que es declarin amics dels 
animals, com existeixen en altres països, procurant la màxima informació entre els 
ciutadans; un altre dels punts, reconeix i orienta les obligacions de l’administració local 
amb col·laboració amb voluntaris pel que fa al benestar i control poblacional dels gats 
de carrer, tema important també; i finalment, un altre últim aspecte que em sembla 
també important a remarcar, quantifica l’espai vital que necessita un animal pel seu 
benestar, en funció de les característiques dels habitatges on conviu amb les 
persones. És per totes aquestes raons que els demano que avui aprovem inicialment 
aquesta ordenança que em sembla un avanç important en aquest capítol.  
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Avia’m, ja n’hem parlat en diferents ocasions amb en Joan Puigdomènech 
sobre aquest tema. En tot cas, jo crec que és una bona proposta la que s’ha realitzat i 
és l’exemple del treball conjunt entre Ajuntament i també entitats de protecció, que 
podrien ser altres, però en tot cas, estem parlant d’animals. El nostre grup hi donarà 
suport, no repetiré el que ha dit el company regidor, però en tot cas, no és una 
ordenança solament de protecció dels animals, també és una referència sobre quins 
són els drets i, per tant, parlàvem abans d’espais que necessiten i, per tant, qualitat de 
vida també dels animals. És un espai de convivència, no és una ordenança solament 
feta per aquelles persones sospitoses habituals que ens agraden els animals, sinó 
que és una ordenança de convivència, no tothom té per què tenir aquesta situació i, 
per tant, també representa una obligació de l’administració pública en aquest 
capteniment. En tot cas, el nostre grup hi donarà suport. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
Nuestro grupo se va a posicionar a favor de la aprobación inicial de la ordenanza que 
tratamos en este punto. Desde Ciudadanos siempre hemos tenido una especial 
sensibilidad hacia todo lo que representa la relación entre el ser humano y los 
animales con quienes comparte su existencia, poniendo énfasis en la protección sobre 
todo de la fauna autóctona y en un correcto equilibrio del ecosistema teniendo en 
cuenta que el choque entre el hombre y el resto de especies hace que normalmente 
por desgracia sean estas últimas las que llevan las de perder y esto es algo que 
tenemos el deber de revertir. Como ejemplo, yo creo, de esta sensibilidad en este 
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mandato Ciudadanos ha participado muy activamente, incluso ha presentado 
mociones que guardaban relación con el mosquito tigre, la plaga de los jabalíes o por 
ejemplo, la reintroducción del murciélago autóctono. En cuanto a la aprobación inicial 
de la ordenanza decir que creemos que ha sido muy correcta pero que aun así 
seguramente en alegaciones podemos introducir alguna mejora que nos ha venido de 
colectivos que no han tenido la posibilidad de participar en el proceso y que si se tiene 
a bien, pues se incorporarán en el texto para enriquecerlo.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Sí, nosaltres la veritat és que voldrem fer segurament al·legacions en aquesta 
ordenança, perquè hi ha alguns elements que ens sembla que estan plantejats amb 
bona intenció i amb molt bona fe, segurament a la Taula de Benestar Animal les ha fet 
amb molt bona fe, però que no han tingut en compte els actors, als que està apel·lant, 
per exemple, pel que fa al transport públic. Nosaltres tenim algunes discrepàncies en 
com poden conviure animals domèstics en un espai tancat i amb persones que potser 
tenen al·lèrgies o senzillament els fan por els animals. Pensem que aquí hi ha 
possibles problemàtiques que haurien de gaudir d’una miqueta més de consens. En 
tot cas, com que s’obre aquest període i nosaltres podem fer les al·legacions, les 
farem pertinentment i ara els avanço el nostre posicionament que serà l’abstenció. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:    19 (Convergència, C’s, ERC-MES, PSC i regidor no adscrit) 
Vots en contra:  0  
Abstencions:     6 (CUP-PC, ICV-EUiA i PP) 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per tant, doncs, prospera aquesta aprovació 
inicial i sotmetrem el text a informació pública i veiem com el podem completar i 
millorar, evidentment. 
 
URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 
 
Urbanisme 
 

11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL SECTOR TURÓ DE CAN 
MATAS – CTRA. DE VALLVIDRERA. (EXPEDIENT NÚM. 81001/11). 

 
Atès que, per sessió de 19 de desembre de 2011, el Ple municipal va acordar 

aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla Parcial del sector Turó de Can Mates 
– Ctra. de Vallvidrera, amb les determinacions dels informes tècnic i jurídic emesos a 
l’efecte i que, per sessió de 16 de febrer de 2015, va acordar resoldre les al·legacions 
formulades en el termini d’informació pública, aprovar provisionalment el document i 
elevar l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de 
Barcelona als efectes de llur aprovació definitiva. 

 
Vist que, el 17 de setembre de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

l’àmbit metropolità de Barcelona (CTUAMB) va adoptar l’acord de suspendre 
l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla Parcial d’ordenació del sector 
Turó de Can Mates – Ctra. Vallvidrera fins que, mitjançant un text refós, 
s’incorporessin un seguit de prescripcions. 

 
Atès que, de la instrucció de l’expedient se’n deriva que el referit acord fou 

traslladat a la Junta de Compensació del Pla Parcial del Turó de Can Mates – Ctra. de 
Vallvidrera, en la seva qualitat de promotora d’aquest planejament, que el va rebre el 
10 de desembre del 2015. 
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 Vist també que, el 30 de gener de 2017, la Junta de Compensació ha facilitat a 
l’Ajuntament el Text refós de la Modificació puntual del Pla Parcial del Turó de Can 
Mates – Ctra. de Vallvidrera, en compliment de les prescripcions realitzades per la 
CTUAMB, segons es justifica a l’apartat 0.1 de la memòria, per tal que es tramiti de 
conformitat. 
 
 En base a tot l’anterior, s’acorda: 
 

1r.- DONAR COMPTE I RESTAR ASSABENTATS de l’acord adoptat per la 
CTUAMB en sessió de data 17 de desembre de 2015 en virtut del qual es suspèn 
l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Parcial del Turó de Can Mates – 
Ctra. de Vallvidrera, promogut per la Junta de Compensació del referit sector i tramès 
per aquest Ajuntament, fins que mitjançant un text refós que s’haurà de presentar per 
duplicat, verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional de l’expedient i 
diligenciat, s’incorporin tot un seguit de prescripcions. 
 

2n.- ACUSAR REBUDA del document esmenat presentat per part del promotor 
d’aquest Pla Parcial en data 30 de gener de 2017, als efectes de donar compliment a 
les prescripcions determinades per la CTUAMB en el seu acord de data 17 de 
desembre de 2015.   
 

3r.- APROVAR en els seus propis termes, contingut i abast informes tècnic i 
jurídic emesos per part del Servei de Planejament i Gestió Urbanística de l’Àmbit 
d’Urbanisme i Projectes, que informa favorablement envers la verificació de la nova 
documentació presentada per part del promotor del Pla, en el benentès que la 
CTUAMB resoldrà envers el compliment de les prescripcions del seu acord de 17 de 
setembre de 2015, i que s’incorpora a la proposta com a motivació específica en línia 
aplicativa d’allò 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, 
aplicable per raons de temporalitat. 
 
 4t.- VERIFICAR el Text refós de la Modificació puntual del Pla Parcial 
d’ordenació del sector Turó de Can Mates – Ctra. Vallvidrera, redactat per l’equip 
d’arquitectes de PUNT ESTUDI D’ARQUITECTURA SLP, promogut per la Junta de 
Compensació del Pla Parcial del sector Turó de Can Mates – Ctra. de Vallvidrera i 
informat favorablement pels serveis tècnics i jurídics municipals, tenint en compte que 
aquesta nova documentació no s’ha de sotmetre a un nou tràmit d’informació pública 
en tant que no ho determina el referit acord de suspensió adoptat per la CTUAMB.  
 

5è.- INCORPORAR D’OFICI, com a complementacions de la present 
modificació de planejament i amb les justificacions que seguidament s’indicaran, les 
següents correccions en el document, tenint en compte que aquestes alteracions no 
s’han de sotmetre a un nou tràmit d’informació pública en tant que no són 
substancials, segons definició establerta per l’article 112.4) del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC):  
 
5.1.- Correcció de les referències a les obres d’urbanització que resten pendents al 
sector rectificant, per una banda, que la plaça de l’Estació de Mira-sol es troba 
parcialment urbanitzada (la finalització de la qual està lligada a la construcció de les 
edificacions que hi confronten) i, per altra banda, substituint la referència de “rotonda” 
per “connexió” en la trobada del sector pel carrer Prat de la Riba amb la carretera de 
Rubí en el benentès que, sense perjudici del conveni de 22 de juliol de 2010, el 
planejament vigent no concreta el tipus de connexió, el qual s’haurà de definir en el 
corresponent projecte d’urbanització.   
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5.2.- Rectificació de l’errada material detectada relativa a dos efectes no utilitzables 
(ENU’s), que resulten del procés d’execució del Pla Parcial i als quals se’ls atribueix, 
al igual que la resta d’efectes no utilitzables identificats, la qualificació de les parcel·les 
fora del sector a les quals es podran agregar (20a/10*) i, en tant no s’agreguin, es 
determina que formaran part de l’espai públic. Es tracta de l’ENU identificat a 
l’avinguda Bell Indret entre el carrer Vallseca i el carrer Platí, porció que es troba entre 
l’alineació de la vialitat i el límit de l’àmbit amb el sector del Bell Indret; i també de 
l’ENU del fons de les finques carrer Safir, porció localitzada entre l’alineació de la zona 
verda proposada (clau 6b) i el límit del sector amb el Bell Indret, el qual també es 
rectifica, per ajustar-lo al límit del PP del 2001, atès que mai ha estat voluntat 
modificar-lo. 
 

6è.- PRESENTAR NOVAMENT l’expedient a la CTUAMB, segons allò que 
preveu l’article 92.3) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC) en relació amb l’article 30.1.d) i 
Disposició Transitòria 1ª de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, juntament amb el text de la memòria, les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació del text refós en suport informàtic i en format de tractament de 
textos, en compliment dels articles 17.6) i 18.4) del RLUC, per tal d’interessar la seva 
conformitat als efectes de llur aprovació definitiva així com ordenar la publicació de 
l’acord d’aquesta aprovació per garantir la seva executivitat, de conformitat amb els 
articles 80 i 106 del TRLUC. 
 

7è.- NOTIFICAR el present acord al promotor de l’esmentada figura de 
planejament derivat, als efectes procedents. 
 
 8è.- TRASLLADAR el present acord al Servei d'Intervenció en l'Ús del Sòl, 
l’Edificació i Activitats de l’Àmbit de Gestió d’Urbanisme i Projectes, als efectes 
informatius oportuns. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET: Estem parlant del sector residencial del Turó de Can Mates. Aquí quan 
parlem del Turó de Can Mates sovint ens venen al cap, diguéssim, tot l’àmbit del que 
és la implantació industrial al voltant de la BOEHRINGER, aquest és un tema ja vist i 
resolt amb anterioritat. En aquest cas estem parlant del sector residencial, el que 
confronta amb la via de Ferrocarrils, al carrer Josep Irla, al carrer Vallseca, que és un 
sector ja urbanitzat, amb la urbanització recepcionada, per tant, un sector consolidat si 
bé a hores d’ara encara s’hi estan desenvolupant diverses edificacions plurifamiliars. 
És un dels sectors que en aquests moments hi ha més moviment residencial. Tenim 
força llicències en marxa. Aquest és un sector que es va aprovar l’any 2001, va ser 
objecte d’una modificació l’any 2004 i el que vam haver de fer també en un moment 
determinat va ser recollir en un únic document refós tot un conjunt de determinacions 
de diversos instruments de planejament aprovats, per tal de garantir la congruència, 
l’harmonització d’aquests instruments amb el que havia sigut la pròpia execució de la 
urbanització i amb aquesta finalitat es va redactar una modificació del Pla Parcial, que 
va ser aprovada inicialment el 2011, estem parlant del 2011, provisionalment el 2015 i 
que la vam elevar a la Comissió d’Urbanisme. La Comissió d’Urbanisme, en el tràmit 
d’aprovació definitiva va efectuar, això és bastant habitual, un conjunt de 
prescripcions. Aquestes prescripcions las vam rebre aquí a l’Ajuntament, es van 
traslladar a la Junta de Compensació i des d’aleshores ençà, la Junta de 
Compensació ha estat treballant per tal de complimentar-les. Ara la Junta de 
Compensació les ha donat per complimentades, estem parlant de la concreció d’un 
plànol d’afectacions sectorials de les línies ferroviàries, completar la reforça dels 
documents de planejament de tall que incorporen, per exemple, una actualització de 
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l’estudi econòmic i financer, corregir determinats aspectes de normativa urbanística. 
Tot aquest conjunt de prescripcions, més algunes que hem incorporat d’ofici des 
d’aquí els Serveis Tècnics de l’Ajuntament, han comportat el que s’anomena un text 
refós, que sotmetem a l’aprovació d’aquest Ple, ha estat evidentment comprovat que 
aquest text refós compleixi tots els requeriments que ens va posar la Comissió 
d’Urbanisme per la seva aprovació definitiva, l’enviarem a la Comissió d’Urbanisme 
per tal que sigui revisat i aprovat definitivament. Aleshores sí que tindrem el 
planejament ja absolutament en solfa, podríem dir, si em permeten l’expressió, per tal 
que passi una cosa a continuació, que és important també, que és que la Junta de 
Compensació es pugui dissoldre. Aquest és un tema també important, en tant en 
quan, aquesta és una urbanització, insisteixo, recepcionada i que no té sentit que 
s’aguanti aquesta Junta de Compensació. Aquest és el plantejament. 
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Bé, només per dir-li que nosaltres farem una abstenció en aquest punt i ho 
farem per facilitar que es pugui tramitar aquest expedient en el qual interpretem que 
s’han recollit totes les justificacions i correccions fetes al text refós inicial i bé, 
esperem que aquest document tingui el tràmit oportú i adequat i ho acabem de tancar.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     15 (Convergència, ERC-MES i PSC) 
Vots en contra:   0  
Abstencions:    10 (CUP-PC, C’s, ICV-EUiA, PP i regidor no adscrit) 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs moltes gràcies. Per tant, queda aprovat 
aquest text refós per procedir, com deia el Tinent d’Alcalde, a presentar-lo a la 
Comissió d’Urbanisme i tancar ja amb la complimentació. 
 

12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ENTORN DE LES CASES DELS 
MESTRES A L’ÀMBIT DE LA FLORESTA. (EXPEDIENT NÚM. 83002/17) 
 

Vist que el Ple municipal, en sessió de data 16 de juliol de 2012, va aprovar 
definitivament el Pla Local d’Habitatge pel període 2012-2017, un cop sotmès a la 
corresponent informació pública (DOGC de 07.05.2012, BOPB de 09.05.2012 i tauler 
d’edictes municipal), que contempla com una funció bàsica de “prioritat alta” els 
serveis públics de l’Oficina de l’Habitatge destinats a la informació i assessorament a 
la ciutadania en matèria de masoveria urbana com un instrument destinat a incentivar 
la incorporació dels habitatges desocupats al mercat lliure i afavorir l’accés a 
l’habitatge a la població en general. 
 

Atès que amb posterioritat a l’aprovació definitiva del Pla Local d’Habitatge ha 
estat formulat el corresponent Pla Estratègic d’Habitatge pel període comprès entre 
l’any 2015 i el 2019, el qual identifica un conjunt de 9 eines o eixos principals 
d’actuacions, i un instrument d’observació i anàlisi, que aplicats conjuntament han de 
donar resposta als principals reptes plantejats entorn a l’habitatge de la nostra ciutat. 
 

Vist que un d’aquests 9 eixos bàsics d’actuació que vertebren el referit Pla 
Estratègic, presentat en públic el mes d’octubre de 2015, s’intitula “7. Parc públic 
municipal d’habitatges de lloguer i masoveria urbana” i recull com a necessitat 
prioritària la potenciació de la masoveria urbana com a fórmula adient d’accés a 
l’habitatge, que permetrà que persones amb recursos limitats puguin trobar una 
solució d’allotjament més enllà dels pisos de protecció oficial i més enllà d’un 
intercanvi purament econòmic.  
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Atès finalment que per sessió del plenari de data 18 d’abril de 2016 fou 
aprovada la creació de l’Observatori de l’Habitatge de Sant Cugat del Vallès de 
conformitat amb les determinacions i objectius assenyalats al susdit Pla Local de 
l’Habitatge pel període 2012-2017 i concebut com un fòrum d’anàlisi i debat sobre la 
realitat i les problemàtiques concretes, i de plantejament de possibles solucions o 
noves línies d’acció. 
 

Vist que el Pla Estratègic d’Habitatge 2015-2019 ja preveia actuacions de 
masoveria urbana a desenvolupar en l’indret conegut com “Les Cases dels Mestres”, 
situat dins la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Floresta 
(DOGC 20.02.2009) i inclòs dins del Pla especial d’assignació d’usos a diversos 
equipaments de l’avinguda Roquetes i altres del municipi (DOGC 27.02.2014). 
 

Vist també que en el marc de la concreció del projecte de rehabilitació de “Les 
Cases dels Mestres” s’ha detectat la necessitat de modificar el referit planejament per 
tal d’adequar-lo als requeriments del projecte amb els objectius de destinar els 
habitatges al règim de masoveria urbana, tot garantint la promoció pública dels 
mateixos, i de millorar l’accés a la reserva d’equipament qualificat amb clau 7b. 
 

En consideració als anteriors antecedents, es sotmet a l’aprovació del Ple 
municipal la següent proposta d’acords: 
 

1r.- INICIAR expedient de modificació puntual del PGM a l’entorn de les Cases 
dels Mestres a l’àmbit de la Floresta determinant, de conformitat amb l’article 97.1) del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (d’ara endavant TRLUC), que dita proposta de modificació puntual porta 
causa en la comesa de potenciar les àrees de centralitat previstes pel planejament 
vigent, afavorint la cohesió social mitjançant el foment de noves polítiques públiques 
d’habitatge, alhora que millorant la funcionalitat de les reserves d’equipament públic 
existents, com a principal motivació envers la necessitat de la iniciativa i l’oportunitat i 
conveniència en relació als interessos públics i privats concurrents. 
 

2n.- INICIAR el procés participatiu, d’acord amb el que determina l’article 8 del 
TRLUC, als efectes de garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de 
participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i gestió. 
 

3r.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst en l'article 47.2.ll), de la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local, i article 96 en relació al 85 del TRLUC (el primer en la 
redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer), el projecte de modificació puntual 
del PGM a l’entorn de les Cases dels Mestres a l’àmbit de la Floresta, d’iniciativa 
pública municipal, segons projecte tècnic elaborat per part del Servei de Planejament i 
Gestió Urbanística adscrit a l’àmbit d’Urbanisme i Projectes.  
 

4t.- ACORDAR la suspensió, d’acord amb el que determina l’article 73.2) del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLUC), en relació a l’article 102 i següents del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament (RLUC), de la tramitació de plans 
urbanístics derivats i de projectes i instruments de gestió urbanística i d’urbanització, 
com també l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial, que afectin a aquest àmbit, allà on les noves determinacions 
comportin una modificació del règim urbanístic, per termini de DOS ANYS, procedint 
a publicar el corresponent edicte que incorporarà l’àmbit territorial de suspensió en els 
termes previstos tant en el TRLUC com en el RLUC, tot això sense perjudici 
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d’aquelles actuacions administratives necessàries, mitjançant ordres d’execució i/o 
llicències urbanístiques, per tal de garantir les condicions objectives de seguretat i 
salubritat de les edificacions i instal·lacions existents, referit a l’àmbit de referència. 
 

5è.- 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 premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit 
municipal, tauler d’edictes municipal i mitjans telemàtics, de la forma legalment 
prevista, de conformitat amb l’article 85.4) del TRLUC en relació amb l’article 23.1.b) 
del RLUC.  
 

6è.- 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 
85.5) del TRLUC. 
 

7è.- TRASLLADAR els presents acords a SPM Promocions Municipals, SA 
(PROMUSA), als efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET: En aquest cas, és una aprovació inicial d’un nou instrument urbanístic, però 
que dóna continuïtat a un expedient que ve de lluny, ve del, precisament, plantejament 
de poder utilitzar aquesta figura de la masoveria urbana com una de les fórmules de 
generació d’habitatge social a Sant Cugat. una fórmula, la de la masoveria urbana, 
que és novedosa, que és innovadora, que l’estem aplicant com Ajuntament, 
diguéssim, molt a l’avançada del que pot ser, del que pot arribar a ser, una fórmula 
habitual d’aquí a uns anys, però en tot cas som nosaltres els que estem també alhora 
innovant amb aquest procés i, precisament, per això, ens hem trobat amb diverses 
complexitats al voltant de l’expedient, que fa que haguem d’anar corregint i adaptant-
nos amb aquesta voluntat última, insisteixo, que és disposar d’aquests habitatges 
socials amb aquesta fórmula de la masoveria urbana. Ja hi va haver un primer 
plantejament, diguéssim, del que era el projecte en si mateix, de la seva incorporació 
en aquest projecte d’una entitat mitjancera, en la pròpia licitació, adjudicació dels 
habitatges, el propi projecte. Tenim una sèries de vicissituds amb la llicència, això els 
regidors en tenen coneixement perquè ho hem anat informant a la Comissió 
Informativa i també en el Consell d’Administració de PROMUSA, en tant en quan hem 
d’accedir a una propietat per tal que el solar tingui condició final de solar per poder 
disposar de la llicència de l’edificació complerta i també pel camí, si em permeten 
l’expressió, ha sortit una altra vicissitud, que és que volem aprofitar la part del darrere 
de la planta baixa dels edificis, per tal que siguin els patis d’aquests habitatges, que 
tindran uns adjudicataris d’aquests habitatges socials i ens trobem en que quan 
posem el projecte sobre el planejament aquesta zona de la part del darrere dels 
habitatges, aquests patis, és una zona d’equipaments i és incompatible que puguin ser 
utilitzats com a patis. Per tant, el que aprovem amb aquesta modificació és una 
simple, diguéssim, reubicació d’aquests equipaments a un espai que actualment en 
planejament és zona verda i que la zona verda o espai lliure pugui passar a la part del 
darrere dels habitatges de manera que aleshores sí, en projecte, puguin ser utilitzats 
com a pati de les casetes dels mestres. Per tant, insisteixo, una aprovació inicial, un 
nou instrument, però que dóna continuïtat a tot un expedient complex que tots 
desitgem que sigui un èxit. 
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Votarem a favor perquè és, entenem, que si no ho fem així parem tot el procés i 
és un procés que considerem que reinicia pràcticament de zero tot el que eren les 
cases dels mestres i creiem que realment és un despropòsit que això sigui així. 
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Nosaltres recordem que en el Ple de març de 2016 vam celebrar tots amb gran 
satisfacció l’acord a quatre bandes entre l’Ajuntament, PROMUSA, Sostre Cívic i els 
components de 6CLAUS, per a convertir aquests habitatges en masoveria urbana i un 
any més tard resulta difícil d’entendre com és possible que no es conegués en aquell 
moment, en primer lloc, que la parcel·la del davant, que dóna entrada i vialitat a les 
cases, no era de propietat municipal, ves per on, i que, per tant, calia la seva 
expropiació; i en segon lloc, que calia fer també una modificació puntual del Pla 
General Metropolità per facilitar l’ampliació o els patis a la part del darrere i tot això 
doncs ens passa quan vèiem com l’estructura d’aquestes cases es deteriora a marxes 
forçades sense saber si haurà, entre tant, alguna intervenció, perquè vostès aquí 
parlen d’aproximadament dos anys entre tot plegat, per evitar aquest deteriorament o 
a l’hora de la veritat caldrà tirar-les a terra perquè ja no en quedarà res. Però, sobretot, 
jo penso sincerament que el que es deteriora més és la confiança que havíem posat 
en un projecte que realment consideràvem que era pioner de la nostra administració i 
jo crec que per acabar, cal ser conscients de tot el que aquest procés suposa per a les 
persones que pensaven anar-hi a viure, que moltes han vist com se’n anava a norris 
el seu projecte de vida, que alguns ja no podran recuperar, perquè amb l’adjudicació 
sí que es va fer ràpid, recordem que es va fer l’adjudicació també fa ja més d’un any i 
aquestes cases, per tant, estaven adjudicades, però algunes d’aquestes persones 
potser ja estaran jubilades quan els toqui anar a viure. Som conscients que alguns 
dels responsables d’aquest desgavell i d’altres d’aquest Ajuntament ja no estan aquí. 
És el que té la política, que de vegades alguns recullen les medalles d’uns altres i de 
vegades toca recollir els plats trencats. En qualsevol cas, nosaltres donarem suport a 
aquest punt i demanem si us plau la màxima celeritat en tot el procés per tal de 
corregir al màxim el despropòsit.  
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Bé, no repetiré els arguments que ha fet la companya d’Iniciativa, allò digui’ns 
“tiquis miquis”, bé estaria que avui, diguéssim, bé està el que bé acaba. Aquesta seria 
el que ens agradaria a tots. Ara, diguem-ne, el que estem fent és allò que ja s’hauria 
d’haver fet en el moment previ a l’adjudicació d’aquestes cases. L’altra dia vaig veure 
a un dels adjudicataris, ja té dos anys el nen, perquè ja caminava o ho semblava, 
l’anterior vegada estava embarassada, però en qualsevol cas, ara hem començat una 
nova etapa i entenc que la situació anirà bé. En tot cas, sí que demanar-li al Tinent 
d’Alcalde sobre aquest tema que tinguem una informació en totes les Comissions 
Informacions per veure com va, perquè com saben, doncs les persones truquen per 
demanar la informació, vostès també, ho entenc i, per tant, ens agradaria traslladar la 
informació ràpida i correcta. Ens sembla positiva la lògica dels patis igual que 
l’actuació anterior i aquest projecte, almenys sobre el paper, és molt millor que el que 
hi havia anteriorment.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Sí, nosaltres també votarem a favor, perquè no volem que se’ns desanimin en 
aquesta culminació del procés d’aprofundir en el que és la masoveria urbana. Vostès 
van ser pioners en executar-ho, nosaltres vam ser pioners en proposar-ho, no a la 
casa dels mestres, sinó la masoveria urbana, conjuntament amb altres Grups, però la 
masoveria urbana realment és un projecte que té molt de futur i molta viabilitat a Sant 
Cugat, però per això nosaltres creiem que hem de ser una miqueta ambiciosos. 
També, per no desanimar, sobretot a les persones que seran usuàries d’aquestes 
cases, doncs esperar que l’administració pugui fer, en ús de les seves capacitats i 
competències, màxima celeritat per tal de que aquests habitatges donin sortida a les 
necessitats que ara hi ha, en tant que les van demanar quan tenien necessitats i 
aquestes necessitats les estan aguantant en el temps, com deia el Ferran, per tant, 
doncs aquesta celeritat que sigui la màxima possible, que no sigui l’últim projecte de 
masoveria urbana i que els altres doncs siguin més reeixits i més ràpids. Un apunt, 
penso que hauríem de fer una reflexió entorn del que anomenem habitatge social i el 
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que no anomenem habitatge social, ho dic perquè és un pèl diferent, l’habitatge social 
ha de tenir garanties d’universalitat, d’accés, etcètera, etcètera i és una cosa nova que 
li vam trobar el nom de propietat col·lectiva, mancomunat, etcètera, el que sigui, però 
no és exactament habitatge social.  
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET: Molt breument. Sota la denominació habitatge social en aquests moments 
hom utilitza qualsevol fórmula d’intervenció pública en habitatge. Abans dèiem 
habitatge en règim de protecció oficial, és un llenguatge que ha anat evolucionant ara, 
per simplificar moltes vegades es parla d’habitatge social, incloent també aquestes 
fórmules de 5:56:20 compartida. En tot cas, màxima celeritat, tècnica i jurídica per part 
de l’administració. És veritat que ens hem trobat amb aquest aspecte sobrevingut, hi 
ha una modificació del projecte que ens porta a plantejar aquesta modificació i, en tot 
cas, agrair aquest vot favorable per tal de poder enllestir el més ràpidament possible 
aquest tràmit i donar continuïtat a aquest expedient. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:    21 (Convergència, CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i regidor no 

       adscrit) 
Vots en contra:  0  
Abstencions:     4 (C’s i PP) 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Crec que així els faig més fàcil i a l’Interventor, oi? 
Començar pel vot en contra, després l’abstenció i ja ho tenen restat. Eh que sí? Ens 
ha costat aprendre-ho, però finalment ho farem bé. 
 

13.- PROPOSTA DE SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ I CONCESSIÓ DE 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D’OBRES A L’ÀMBIT DE LA UAM3 EN L’ENTORN 
NORD-EST DEL MONESTIR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. (Expedient núm. 
83003/17). 

 
Atès que en data 14 de maig de 2002 es va dictar l’acord del Govern de la 

Generalitat de Catalunya pel qual es va aprovar definitivament la Modificació puntual 
del Pla General Metropolità en l’entorn Nord-est del Monestir de Sant Cugat del Vallès. 
 

Atès que, mitjançant sentència núm. 2785/2015 de data 14 de maig, la Secció 
Tercera Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es 
va declarar la nul·litat parcial de l’esmentat acord en el sentit que s’excloïa la parcel·la 
titularitat de la Sra. Àngels Torres de la Unitat d’Actuació UAM3 delimitada, pels 
motius que consten als Fonaments de Dret de l’esmentada sentència. 
 

Atès que el contingut de la sentència, més enllà i sens perjudici dels drets que 
reconeix als recurrents, pot posar en qüestió l’efectiva execució d’un projecte unitari 
que garanteixi la continuïtat de la línia edificatòria i una façana d’acord amb les 
exigències estètiques, arquitectòniques paisatgístiques i urbanístiques requerides 
donada la seva posició estratègica front a una de les façanes principals del Reial 
Monestir de Sant Cugat del Vallès i en una avinguda de gran centralitat, l’Av. Francesc 
Macià, del casc urbà del municipi.  
 

Atès que l’art. 73.1) del TRLUC estableix l’oportunitat dels òrgans competents 
per a l’aprovació inicial de les figures de planejament de suspensió de l’atorgament de 
llicències urbanístiques d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o reforma de les dites figures 
de planejament. 
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Vist l’informe tècnic que obra a l’expedient, se’n desprèn la necessitat, pels 
motius expressats, de procedir a l’estudi de la modificació de la figura de planejament 
parcialment anul·lada per tal de garantir tant la línia d‘edificació com la composició 
unitària de la façana per tal que sigui possible l’aplicació dels paràmetres urbanístics 
que ho facin possible, estudis que, en el seu cas, podrien comportar la modificació 
puntual de la figura de planejament parcialment anul·lada. 
 

Considerant l’article 73.1) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, estableix com a actes 
preparatoris, que els òrgans competents per a l'aprovació inicial de les figures del 
planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la 
reforma, suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes 
de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de 
llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets 
i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 
 

Considerant així mateix que l’acord de suspensió de llicències i tramitació de 
procediments s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i s'ha 
de referir, en qualsevol cas, a un àmbit concret i identificat gràficament. El plànol de 
delimitació de l’àmbit de la suspensió es grafiarà a l’escala adequada i amb detall i 
claredat suficients, posant a disposició dels ciutadans durant el termini de suspensió, 
així com considerant que els efectes de la suspensió de llicències i tramitació de 
procediments per a àmbits determinats no podrà durar més d'un any. No obstant això, 
la seva durada serà de dos anys en cas d’acumulació amb el supòsit d’aprovació 
inicial de l’instrument de planejament, i que un cop exhaurits els efectes de l'acord de 
suspensió, no se'n pot adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, 
fins que no hauran transcorregut tres anys des de la data d'exhauriment dels efectes. 
 

En base als elements de fet i fonaments de dret invocats, s’acorda: 
 

1r.- INICIAR els treballs per a l’estudi i elaboració de la modificació puntual de 
PGM en l’àmbit de la UAM3 del l’entorn Nord-est del Monestir de Sant Cugat del 
Vallès identificat gràficament en el plànol que s’incorpora d’annex a la present 
proposta.  
 

2n.- SUSPENDRE, a l’empara de l’article 73.1) del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, amb la 
finalitat d'estudiar la modificació del planejament general, la tramitació de plans 
urbanístics derivats en l’àmbit de la UAM3 del l’entorn Nord-est del Monestir de Sant 
Cugat del Vallès identificat gràficament en el plànol que s’incorpora d’annex a la 
present proposta, i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització en el mateix 
àmbit, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o 
ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial. 
 

3r.- DETERMINAR que els efectes de la suspensió de llicències i la tramitació 
de procediments per a l’àmbit definit gràficament en el plànol adjunt no podrà durar 
més d'un any. No obstant això, la seva durada serà de dos anys en cas d’acumulació 
amb el supòsit d’aprovació inicial de l’instrument de planejament. Un cop exhaurits els 
efectes de l'acord de suspensió, no se'n podrà adoptar cap de nou, per al mateix 
àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut tres anys des de la 
data d'exhauriment dels efectes. 
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4t.- PUBLICAR el present acord i el plànol de delimitació de l’àmbit de la 
suspensió en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. La documentació restarà 
a disposició dels ciutadans durant el termini de suspensió en les oficines del Servei de 
Planejament i Gestió Urbanística de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, plaça de la 
Vila número 1, i al web de l’Ajuntament www.santcugat.cat, i tauler d’edictes 
municipal. 
 

5è.- CONSTATAR la interrupció automàtica, a l’empara de l’article 104.1) del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, dels procediments de tramitació d'instruments urbanístics o d'atorgament 
de llicències que ja estiguessin iniciats, procedint-se a notificar l'acord de suspensió a 
les persones interessades en els procediments corresponents de llicències 
urbanístiques i d’activitats i de planejament i gestió, respectivament. 
 
Annex I: Plànol de delimitació de l’àmbit corresponent a l’acord de suspensió 
potestativa de suspensió de llicències i tramitació de procediments. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET: Aquest és un tema que també té un recorregut llarg, és una aprovació d’un 
Pla de Millora, d’una modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de l’entorn del 
Monestir, l’any 2002. Una modificació que el que pretenia era ordenar els entorns del 
Monestir amb unes tipologies de volumetries, de façanes harmòniques amb el que és 
la pròpia ubicació d’aquesta modificació i, sobretot, el seu encaix amb l’entorn del 
Monestir. Contra aquesta modificació va ser interposat un recurs contenciós 
administratiu que ha tingut el seu recorregut i, finalment el maig de 2015 hi va haver 
una Sentència que anul·la parcialment la modificació en el sentit d’excloure d’aquest 
àmbit de la Unitat d’Actuació una de les parcel·les, la parcel·la propietat de la persona 
que havia interposat aquest recurs contenciós administratiu. La Sentència no anul·la el 
planejament ni la seva ordenació, es mantenen vigents, però sí obliga a excloure 
aquesta parcel·la i, per tant, nosaltres com Ajuntament ens veiem obligats a fer una 
nova modificació que exclogui aquesta parcel·la que, per tant, redefineixi el que són 
beneficis i càrregues en l’àmbit sense aquesta parcel·la, que quedarà com a sòl urbà 
consolidat i previ a aquesta redacció i tramitació d’aquesta modificació hem de fer una 
passa obligatòria, que és aquesta suspensió de qualsevol tipus de llicències sobre 
aquest àmbit. Aquesta suspensió es fa, repeteixo, en el benentès que s’inicia 
immediatament aquesta redacció i tramitació del nou àmbit UAM3, sense la parcel·la 
que va iniciar aquest recurs contenciós administratiu, amb la voluntat de tenir-ho 
culminat el més ràpidament possible i no causar més perjudicis a les persones que 
van interposar aquest recurs i que van tenir una sentència favorable als seus 
interessos. Gràcies. 
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Nosaltres en aquest punt ens abstindrem, tot considerant que la modificació 
puntual del Pla General Metropolità no es pot portar a terme en compliment d’aquesta 
Sentència. Entenem que aquesta suspensió va acompanyada de les negociacions 
oportunes amb la persona o amb la propietària de la finca, que ha estat exclosa de la 
Unitat d’Actuació i esperem que arribin a bon port. En qualsevol cas, donarem suport 
en el seu moment.  
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Bé, en primer lloc saludar a la Sra. Angelina Torres. No ho acostumem a fer, 
però després del via crucis que vostès han passat en tot aquest període entenem que 
és de justícia atès que finalment la Justícia els ha donat la raó i avui estem aquí 
davant d’aquesta situació. Evidentment, considerem positiu aquest punt, no pot ser 
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d’una altra manera. És el trasllat de la Sentència. Nosaltres no hi votarem en contra, 
faltaria més, ens esperem al vot positiu a veure com queda el posicionament, però sí 
que vostè ho ha explicat i jo crec que vostè ho ha explicat molt bé i molt clarament 
sobre que aquesta parcel·la, aquesta parcel·la de la qual estem parlant, quedarà fora 
d’aquest planejament atès la Sentència que la declara fora d’aquest planejament i, per 
tant, el nostre Grup no hi té cap dubte que això passarà en tot el període. Ara el que 
fem és, bàsicament, fem una suspensió de llicències a partir de la qual es tornarà a 
edificar a aquella banda, avia’m com es pot fer, sense la parcel·la de la Sra. Torres, la 
Sra. Angelina Torres. Per tant, aquí jo crec que sí podem dir que bé està el que bé 
acaba, com a mínim en aquesta primera part. 
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET: Només per aclarir-li, Sra. Casamitjana, gràcies per la intervenció. En tot 
cas, la Sentència és inequívoca, nosaltres hem d’excloure aquesta parcel·la i, per tant, 
queda com a sòl urbà consolidat i el que hem de fer nosaltres ara com Ajuntament és 
refer la Unitat d’Actuació, el sòl urbà no consolidat, sense aquesta parcel·la. Per tant, 
no hi ha negociació, sinó que hi ha, diguéssim, repartiment o repensament dels 
beneficis i càrregues, excloent una part de la propietat. Senzillament queda d’aquesta 
manera.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     16 (Convergència, CUP-PC, PSC i regidor no adscrit) 
Vots en contra:   0  
Abstencions:      9 (C’s, ERC-MES, ICV-EUiA i PP) 
 

14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L’ILLA COMPRESA PEL CARRER 
CERDANYA, CARRER VIC, AV. GRAELLS I CARRER VALLESPIR AL SECTOR DE 
SANT MAMET. (EXPEDIENT NÚM. 81001/12). 
 

Atès que el Ple Municipal, en sessió de 17 de desembre de 2012, va aprovar 
inicialment la modificació puntual del Pla de Millora Urbana de l’illa envoltada pels 
carrers Cerdanya, Vic, avinguda Graells i carrer Vallespir, tot indicant que s’havia de 
complementar la documentació abans de l’inici d’informació pública i notificació.  
 

Atès també que l’Alcaldia/Presidència, segons Decret núm. 1744/16 de data 29 
de juliol de 2016, va resoldre iniciar els tràmits d’informació pública, notificació i 
sol·licitud dels informes als organismes amb competències concurrents, determinats 
en els punts segon i tercer dels referits acords plenaris, després de donar conformitat i 
aprovar l’informe tècnic emès pel Servei de Planejament i Gestió Urbanística en data 
22 de juliol de 2016 que valorava favorablement la proposta complementada de 
modificació puntual del Pla de Millora Urbana de l’illa envoltada pels carrers Cerdanya, 
Vic, avinguda Graells i carrer Vallespir.  

 
Vist que la referida figura de planejament derivat s’ha sotmès a informació 

pública per termini d’UN MES, de conformitat amb l’article 85.4) del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC) 
en relació amb l’article 23.1.b) i 2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (RLUC), d’acord amb el següent: 

 
• Diari Ara de 5 de setembre de 2016 
• Butlletí Oficial de la Província de 6 de setembre de 2016  
• Tauler d’edictes municipal del 7 de setembre de 2016 fins el 7 d’octubre de 2016 
• Pàgina web municipal 
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En base a tot l’anterior, s’acorda: 
 

1r.- APROVAR en els seus propis termes, contingut i abast informe tècnic emès 
des del Servei de Planejament i Gestió Urbanística relatiu a les al·legacions 
formulades i al resultat dels informes recaptats dels departaments i organismes 
competents en el termini d’informació pública a que s’ha sotmès el projecte de 
modificació puntual del Pla de Millora Urbana de l’illa envoltada pels carrers Cerdanya, 
Vic, avinguda Graells i carrer Vallespir, i que s’incorpora a la proposta com a motivació 
específica en línia aplicativa d’allò establert per l’article 89.5) de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC) aplicable per raons de temporalitat. 

 
2n.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades durant el termini d’informació 

pública al que es va sotmetre l’expedient i que es contrauen als següents escrits, amb 
expressió del seu contingut i de la corresponent valoració: 

 
• Al·legació formulada pel senyor José Jorge Guerrero Berruezo, en nom i 

representació de l’entitat ATABROC SL, segons escrit presentat en data 29 de 
novembre de 2016 (RGE E/41603/2016). 

 
Contingut 
 
L’al·legant sol·licita : 
 
a) La reubicació de la torre projectada amb front al carrer Vic. 
b) La revisió del criteri d’aplicació de l’ARM perquè sigui coherent i equitatiu per a 

totes les parcel·les i la revisió del tractament de les plantes baixes a efectes 
d’edificabilitat i ocupació de parcel·la. 

c) La revisió del tractament de l’espai lliure interior d’illa atès que des del punt de vista 
de l’accessibilitat i l’ús no té sentit l’espai projectat. 

 
Valoració 
 
Es valora cadascun dels apartats independentment: 

 
a) Aquesta modificació planteja la possibilitat que diverses parcel·les del sector 

puguin acollir-se a una ordenació alternativa d’edificis en alçada en base a uns 
criteris generals de superfície mínima, antiguitat i relació amb illes 
veïnes/carrer/espais lliures i, pel que fa a la proposta d’ordenació edificatòria del 
carrer Vic aquesta s’ha fixat amb l’objecte que l’ombra projectada caigui, 
majoritàriament, sobre les altres dues parcel·les susceptibles d’acollir-se a aquesta 
nova ordenació i, en cap cas, sobre edificis d’habitatges. 

 
Atès l’exposat, es considera que emplaçar l’edifici a l’avinguda Graells no compliria els 
criteris generals establerts per les àrees susceptibles d’acollir-se a la volumetria 
alternativa en tant que projectaria ombra sobre la zona verda i es situaria enfront de 
l’edifici d’habitatges del carrer Vic.  

 
b) Tal i com s’ha exposat a l’apartat anterior, la modificació planteja una ordenació 

alternativa opcional que permeti potenciar el nou pati interior d’illa. És per aquest 
motiu, que s’ha establert la cota de la plataforma interior d’aquest nou espai 
(+158.00) com el punt d’aplicació de l’ARM pels tres possibles edificis que s’acullin 
a l’ordenació en alçada. En aquest sentit es considera que situar el coronament 
dels tres possibles edificis alts a una mateixa cota dota d’identitat a la nova 
ordenació. 
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Per la resta de parcel·les subjectes a l’ordenació d’alineació a vial amb una ARM de 
+12,00 el punt d’aplicació de l’alçada reguladora vigent és manté.  
 
En tot cas, la consideració de planta baixa i el sostre màxim edificable no queden 
afectats, en cap cas, per les ordenacions proposades.  
 
c) El pla proposa un espai interior d’illa privat d’ús públic amb un horari d’accés 

controlat. Un espai interior obert que transformarà el caràcter de la façana actual 
de l’illa, passant a ser un perímetre permeable obert a l’interior. S’han pres com a 
referents urbans exemples en que tipologies variades comparteixen un espai privat 
comú d’accés públic. 

 
En aquest sentit, aquesta modificació no pretén tan sols ordenar una nova entrada a la 
ciutat, vol també consolidar i millorar la qualitat urbana, dotant l’àmbit d’uns nous 
recorreguts i passatges pels vianants. 

 
d) Tot i que l’al·legant no ho sol·licita, en la part expositiva manifesta la seva 

disconformitat envers els usos admesos i proposa la incorporació d’altres usos 
com l’ús residencial. 

 
En tot cas, no és competència d’una figura de planejament urbanístic derivat 
incorporar l’ús residencial en un sòl qualificat d’industrial.  
 
Per tot l’anterior, s’informa que és procedent desestimar la present al·legació en tots 
els seus punts. 

 
• Al·legació formulada per la senyora Maria Montserrat Clotet Huertas, actuant en 

nom i representació de la mercantil ACTUALPLUS, SL, segons escrit presentat en 
data 30 de desembre de 2016 (RGE E/44930/2016). 

 
Contingut 

 
En l’escrit presentat, la senyora Clotet, en nom i representació de la referida societat 
mercantil formula les següents al·legacions: 
 
a) El futur projecte de reparcel·lació que desenvolupi l’àmbit haurà de contemplar les 

indemnitzacions que siguin necessàries per l’enderroc de les edificacions existents, 
en cas que siguin incompatibles amb el planejament.  

 
Així mateix, exposa que constitueix un requisit de la viabilitat del planejament 
urbanístic que aquest contempli l’aprofitament necessari per fer front a les despeses 
que atribueixi el propi pla. En aquest sentit, manifesta que el pla ha de contenir la 
justificació de la viabilitat econòmica. 

 
b) L’ordenació proposada fa pensar que l’adjudicació de l’aprofitament en el projecte 

de reparcel·lació podria ser en proindivís, amb les dificultats que aquest 
repartiment comporta. Per tant, és imprescindible que existeixi un estudi previ de 
futures adjudicacions que permeti conèixer la viabilitat futura de l’àmbit pel que fa a 
la seva gestió urbanística. 

 
Valoració 
 
Atès que el present Pla només té per objecte possibilitar, en certes parcel·les, una 
ordenació alternativa que no impedeix acollir-se a l’ordenació establerta pel 
planejament vigent, la nova proposta no modifica el règim de les edificacions 
existents.  
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Pel que fa a la gestió de l’àmbit, d’acord amb el capítol 2 de la normativa del Pla, es 
manté la gestió prevista pel planejament urbanístic vigent. El Pla de millora urbana 
vigent delimitava un polígon d’actuació a fi i efectes de garantir l’execució de la 
urbanització encara pendent de realitzar i repercutir els costos entre els propietaris 
inclosos al polígon. 
 
Quant a la documentació del Pla, d’acord amb l’article 91 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, els plans de millora urbana han de contenir l’avaluació econòmica del 
pla, llevat que sigui innecessari ateses les finalitats del mateix.  
 
Així doncs, atesa la naturalesa del Pla i atès que les previsions d’aquest Pla no 
modifiquen l’avaluació econòmica del Pla de millora urbana vigent, en el que s’estimen 
les despeses d’urbanització, es considera que el Pla conté la documentació adequada 
a la seva finalitat. 
 
• Al·legació formulada pel senyor Alberto Fernández de la Cruz, actuant en nom i 

representació de la mercantil CONCEAL, SL, segons escrit presentat en data 11 de 
gener de 2017 (RGE E/1118/2017). 

 
Contingut 
 
En l’escrit presentat, el senyor Fernández, actuant en nom i interès de la indicada 
mercantil exposa que, entre els locals comercials de la seva propietat i la zona de 
circulació de vehicles del carrer Cerdanya, hi ha una zona comunitària d’ús privatiu 
dels propis locals. En aquest sentit, sol·licita que el Pla possibiliti l’ús d’aparcament en 
el referit espai.  
 
Adjunta certificat acreditatiu de l’acta de la Junta General Ordinària de la Comunitat de 
Propietaris del carrer Vic, número 28 celebrada el 26 d’octubre de 2016 on els 
propietaris mostren la seva conformitat unànime a la proposta plantejada per 
CONCEAL, SL. 
 
Valoració 
 
Es considera adient la proposta presentada i es proposa incorporar la regulació del 
referit espai a l’article 10.8) de la normativa del Pla d’acord amb el redactat que 
s’establirà en el punt tercer següent. 
 
Atès l’exposat, es proposa estimar l’al·legació presentada. 

 
3r.- INCORPORAR, com a complementació de la present modificació de 

planejament i derivada d’estimar l’al·legació resolta al punt segon anterior, l’ús 
d’aparcament en l’espai lliure de la franja de separació en el redactat de l’article 10.8) 
de la normativa del Pla de conformitat amb el següent: 

 
 “En la franja perimetral de separació de l’edificació a l’alineació a vial s'admet l'ús 
d'aparcament i es possibilita destinar a estacionament fins al 50% de l'espai lliure, 
sempre que la referida zona d'estacionament tingui un caràcter d'urbanització d'espai 
verd amb paviments que permetin el creixement o la presència d'elements vegetals.” 

 
4t.- INCORPORAR D’OFICI, com a complementació de la present modificació 

de planejament i arran de les interpretacions errònies que genera el redactat de l’últim 
paràgraf de l’article 12.7) de la normativa del Pla i l’apartat 7.2.7) de la memòria del 
Pla, recollides a l’informe tècnic aprovat al punt primer anterior, l’actualització de 
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caràcter no substancial consistent en la substitució del seu redactat actual, que es 
transcriu literalment:  

 
“No obstant, es podrà modificar la posició de la planta baixa – cota de planta baixa -  i 
de la resta de plantes per adaptar-se a les alçades de l’edificació principal (l’edificació 
amb una ARM de 32m) sempre que això no suposi que es superi l’alçada màxima 
permesa” 
 
pel següent: 
 
“En tot cas, la planta baixa s'establirà d'acord amb l'article 225.1 a) de les NNUU del 
PGM” 

 
5è.- APROVAR PROVISIONALMENT d’acord amb el que determina l’article 

70.1.b) en relació amb el 96.a) del TRLUC el projecte de modificació puntual del Pla 
de Millora Urbana de l’illa envoltada pels carrers Cerdanya, Vic, avinguda Graells i 
carrer Vallespir, d’iniciativa i promoció privada, aprovat inicialment per sessió plenària 
de data 17 de desembre de 2012, condicionant l’efectivitat a la incorporació 
necessària de nou informe vinculant de la Subdirección General de Planificación 
Ferroviaria de la Secretaría General de Infraestructuras de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, previst a l’article 
7.2) de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, el qual ha tornat a 
ésser degudament sol·licitat en data 1 de febrer de 2017 amb introducció de les 
consideracions derivades del tràmit d’informació pública i donant compliment a les 
peticions d’aquest organisme estatal en el seu primer informe de data 18 de novembre 
de 2016. 

 
6è.- ELEVAR l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit 

metropolità de Barcelona, segons allò que preveu l’article 80.b) del TRLUC en relació 
amb l’article 30.1.d) i Disposició Transitòria 1ª de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, juntament amb els plànols d’ordenació en suport 
informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l’article 18.4) del 
RLUC, tot això sense perjudici de completar l’expedient amb el nou informe referit al 
punt cinquè anterior, per tal d’interessar la seva conformitat a la modificació puntual de 
l’esmentat Pla derivat, als efectes de llur aprovació definitiva així com ordenar la 
publicació de l’acord d’aquesta aprovació per garantir la seva executivitat, de 
conformitat amb l’article 106 del TRLUC. 
 

7è.- NOTIFICAR els presents acords als al·legants, en la part que sigui del seu 
interès, així com al promotor de l’esmentada figura de planejament, als efectes 
oportuns. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET: Aquest és un tema que també, com alguns dels que hem tractat fins ara, ve 
de lluny, tenen un cert recorregut i tenen una certa complexitat també. Atès que 
aquest és un plantejament en l’illa compresa entre els carrers que l’Alcaldessa ha 
esmentat, Cerdanya, Vic, Avinguda Graells i Vallespir, per entendre’ns, és l’illa per 
damunt del Mercantic, al que és l’entrada per damunt si ho mires cara nord, per 
entendre’ns, que és com s’han de mirar els plànols, per damunt, jo defineixo sovint 
aquest àmbit com un conjunt de tres illes d’activitat econòmica, entre la Rotonda 
allargada del creuament amb la C-16, l’Hipòdrom, que és una veritable entrada a la 
ciutat. Activitat econòmica en un emplaçament singular. No estem parlant de pensar 
noves edificabilitats o nous usos en aquesta illa, sinó de passar d’una configuració 
arquitectònica molt senzilla, molt, diguéssim, uniforme, d’activitat econòmica en forma 
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de nau industrial a una proposta que pugui permetre als propietaris d’aquest àmbit, 
acumular sostre i edificar-lo amb unes volumetries especials, estem parlant de 
mantenir el mateix sostre i els mateixos usos, bàsicament industrials i terciaris, de 
manera que ens quedin unes illes dedicades a l’activitat econòmica, però amb una 
arquitectura de valor afegit, amb una arquitectura més singular. Aquest és el 
planejament, que juntament amb una utilització pública, encara que sigui un espai 
privat, del pati interior de l’illa, amb una bona connexió venint des del Mercantic o 
venint des del centre de la ciutat a través dels sistemes lliures, diguéssim, del camp 
de futbol, etcètera o venint també de les zones no urbanitzades de la C-16, doncs on 
pugui gaudir d’aquest nou espai, insisteixo, que tindrà ús públic, tot i tractar-se d’un 
àmbit privat. Aquest és el plantejament. El vam portar a aprovació inicial l’any 2012, el 
vam aprovar inicialment l’any 2012, per tant, ja fa uns anys i des d’aleshores ençà el 
que hi ha hagut és bàsicament doncs una revisió dels propis plantejaments d’aquesta 
modificació puntual, un treball amb els propietaris, una informació pública, aquest 
document s’ha portat a informació pública, hem tingut un total de 3 al·legacions. Les 
al·legacions han estat respostes de manera asimètrica, estimant-ne en part i 
desestimant-ne altres parts d’aquestes al·legacions, en tant en quan no plantejaven 
temes substancials respecte la pròpia modificació, sinó de millor entesa del propi 
instrument i el que plantegem avui en el plenari és poder-lo aprovar provisionalment i 
elevar-lo a la Comissió d’Urbanisme per la seva aprovació definitiva. Reitero que és un 
tràmit que ve de lluny però que intentem culminar, almenys amb la feina que ens 
pertoca com Ajuntament, queda l’aprovació definitiva que ha de fer la Comissió 
d’Urbanisme, aportant valor a un àmbit d’activitat econòmica en una ubicació tan 
singular com una de les entrades principals de la ciutat, no des del punt de vista 
estrictament urbanístic, insisteixo, no estem parlant ni de sostre ni d’usos, sinó des 
d’un punt de vista de solució arquitectònica, de volumetries que donin relleu en aquest 
punt tan singular de la ciutat. 
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Bé, com ja vam comentar a la Comissió Informativa d’Urbanisme, nosaltres no 
acabem de veure clara la proposta. Sembla com si fos un particular qui la presenta. 
Ens sembla, almenys ens sembla, que farem allà un mamotreto molt gran, just a 
l’entrada de la ciutat, no sabem si això, si aquest tipus d’edificació condicionarà la 
resta, més enllà, el que podria ser després del que és Mercantic, etcètera, tampoc 
entenem si es generaran o no plusvàlues, què es faran, etcètera i aquí si que ens 
hem, diríem, d’autoinculpar, que quan es va presentar com vostè diu, nosaltres no 
vam presentar al·legacions quan ho haguéssim pogut fer, evidentment. Per tant, en 
principi no estem a favor d’aquesta proposta.  
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Bé, seguint una mica les converses que hem tingut amb el Tinent d’Alcalde 
aquests dies, que entenem que han estat profitoses, estem parlant d’una modificació 
que no ve d’aquest mandat, de fet ve de 2012, si no vaig equivocat i fins i tot del 
planejament anterior a l’any 2008 i nosaltres, diguem-ne, que tenim una sèrie de 
circumstàncies no positives, sobretot en l’interin, hi ha dos temes: un seria el fons i la 
forma, el fons explicaré una mica la intervenció que ja vaig fer l’any 2012 en altres 
circumstàncies sobre perquè no hi donàvem suport, bàsicament era sobre algun dels 
arguments que comentava la Sra. Casamitjana, sobre la necessitat de que hi hagi una 
iniciativa privada, com és lògic, en aquest àmbit, però també que hi hagi una definició 
municipal també en tota aquesta situació, igual que la zona de sobre, la zona del 
Mercantic, que com vostès saben, també va passar un tràmit d’informació, no plenari. 
L’any 2012, el desembre de 2012, vam fer una intervenció la majoria de regidors dient 
que ens semblava que aquesta era una posició que s’havia de treballar, encara més, 
el Tinent d’Alcalde d’aquell moment, es va comprometre a realitzar una sèrie de 
reunions dintre del CAU, aquell Comitè que recordaran de reflexió, recordaran els que 
hi eren, de reflexió urbanística, i dintre d’aquest Comitè es van realitzar algunes 
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reunions amb unes quantes hores que ens vam passar per aquí, alguns hi van anar 
en aquest cas. Alguna de les coses que es van posar sobre la taula, en aquell àmbit, 
va ser els dubtes que es tenia sobre determinats usos totals i les alçades, hi havia 
contrapropostes, com que les alçades en l’entorn, també en alguns casos, són 
d’alçades similars i que podien establir uns àmbits, una tipologia similar, les 
diferències entre els espais entre illes, la connexió entre els dos àmbits urbanístics del 
planejament que dèiem anteriorment, tot i que hi entengui, vostè em va explicar la 
dificultat que és tirar endavant una unitat tan àmplia, no solament d’aquesta zona sinó 
de l’altra, i amb això doncs segurament tenia raó vostè que a vegades les 
complexitats tipus planejament de Valldoreix general és més fàcil fer-ho així, i això ho 
entenem, també hi ha altres temes sobre les memòries econòmiques al voltant 
d’aquesta operació, que és alguna de les al·legacions que es presenten i també algun 
aspecte de mobilitat, resumint molt, sobre el carrer Vallespir, la situació de cul de sac 
que podria generar en un àmbit de mobilitat. Clar, diguem-ne que aquest debat ja el 
vam fer en el seu moment, ens vam trobar també aquesta aprovació inicial, vostès 
podrien haver realitzat al·legacions i jo li diré, té raó, el que passa és que les 
al·legacions les vam fer no des del punt de vista formal, però també en aquell àmbit. 
Vostè no hi era, ara parlar de 2014 doncs dirà què estem fent. En qualsevol cas, 
nosaltres creiem que hi ha coses positives en aquest planejament, hem de fer alguna 
cosa, això és necessari, vostès saben que hi ha una part que fa molts anys que és un 
àmbit industrial que tot el que es veu són actuacions irregulars, de deixadesa i, per 
tant, hem de fer alguna cosa. Nosaltres creiem que no considerem o almenys amb les 
raons que tenim en aquests moments que les alçades tal com estan siguin les 
adequades, tampoc no canvien excessivament, no replantegem la tipologia 
edificatòria, ni la volumetria, no existeixen plusvàlues i, per tant, el que sí creiem és 
que podíem haver fet un altre tipus d’actuació, més aviat amb el fons i amb la forma. 
El nostre Grup no hi donarà suport, perquè entenem que no s’ha incorporat allò que es 
va parlar el 2013 i 2014 en l’àmbit del CAU.  
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET: Molt breument. Ressaltar que aquesta és una ubicació efectivament 
singular i que ja hi ha, el Sr. Villaseñor ara ho apuntava en la seva intervenció, un 
conjunt d’edificacions, d’activitat econòmica, terciàries, que tenen unes alçades molt 
similars a les que proposem, per tant, des d’un punt de vista d’ordenació de les 
volumetries, són unes alçades coherents amb les preexistències. No hi ha plusvàlues, 
el document econòmic de la proposta de modificació així ho avala, no creiem que 
afecti al Mercantic, això està situat a nord i, per tant, no poden haver ombres que es 
projectin sobre el Mercantic, aquest és un tema que en urbanisme es mira sovint tot el 
tema de projecció d’ombres, de fet, inclús la ubicació física de les edificacions 
singulars estan pensades en que la projecció d’ombres d’aquestes majors alçades no 
impactin sobre el que seran la resta d’edificacions o sobre el pati interior, aquest pati 
d’ús públic tot i que sigui de propietat privada. I finalment, tot planejament sempre 
defineix uns màxims i al final en aquests màxims el propietari privat s’hi adapta o en 
tot cas no els supera i no estem fent res més del que es fa en qualsevol altra 
instrument urbanístic, definir uns màxims, tot esperant que la promoció privada, 
evidentment els projectes privats s’hi acullin en la seva totalitat o no, però en tot cas, 
el que plantegem és una modificació que creiem que portarà valor afegit en aquesta 
ubicació de Sant Cugat.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:    12 (Convergència i PSC) 
Vots en contra:  8 (C’s, ERC-MES i ICV-EUiA) 
Abstencions:     5 (CUP-PC, PP i regidor no adscrit)   
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15.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚMERO 
2871/16, DE 30 DE DESEMBRE, D’APROVACIÓ DE PERSONACIÓ EN RECURS 
CONTENCIÓS–ADMINISTRATIU NÚM. 267/2013. 
 

1r.- RATIFICAR, en els seus propis termes, contingut i abast, la Resolució 
d’Alcaldia número 2871/2016, de 30 de desembre, que per motius d’observança de 
terminis processals ha estat adoptada, envers la Diligència d’Ordenació del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs contenciós administratiu número 
267/2013, decret el contingut literal del qual és: 
 
“DECRET NÚM. 2871/16    
 
Vist l'escrit de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el qual s’interessa la designa de nou lletrat que 
comparegui i actuï en representació i defensa municipal en el recurs contenciós 
administratiu número 267/2013.    
 
En base a l'anterior, i en exercici de la competència atribuïda a l'Alcaldia per l'article 
53.1.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, RESOLC: 
 
Primer.- COMPLEMENTAR l’acord del Ple municipal de 28 d’abril de 2014, en ordre a la 
designa dels lletrats per tal de comparèixer i actuar en el recurs contenciós de 
referència, que han de ser objecte de subrogació pels lletrats consistorials municipals.  
 
Segon.- APROVAR la complementació envers la designa de lletrats per intervenir en el 
recurs contenciós administratiu de referència, assumint la direcció jurídica del mateix per 
part dels lletrats municipals, i en conseqüència complementar aquell acord en els 
següents termes: 
 
2.1.- COMPARÈIXER en el recurs contenciós administratiu número 267/2013, que 
tramita la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, interposat per JOSEL, SLU, contra Resolució del Govern de la 
Generalitat de Catalunya de data 20 de setembre de 2013, que aprovà definitivament la 
Modificació Puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de 
Barcelona en l’àmbit de Sant Cugat del Vallès. 
 
2.2.- DESIGNAR, de conformitat amb el que disposa l'art. 551.3) de la Llei Orgànica 
6/1985, d'1 de juliol, a María Concepción Cortés Sánchez, Vicesecretària General de 
l’Ajuntament, i als funcionaris de carrera llicenciats en dret, Eduard Graell i Deniel, Lletrat 
de Secretaria General adscrit a l’Àmbit de Gestió del Territori, Carme Gutiérrez Noguera, 
Lletrada de Secretaria General adscrita a l’Àmbit d’Economia i Planificació Estratègica, 
Joaquím Hortal Jodar, Lletrat de Secretaria General adscrit a l’Àmbit de Gestió de Medi 
Ambient i Seguretat Ciutadana, Xavier Bañó Millet, Lletrat de Secretaria General, i 
Francesc Palau i Sabater, Lletrat de Secretaria General, per a la representació i defensa 
municipal en els autos de referència, amb desplegament de totes les actuacions 
processals que siguin necessàries, inclosa la via d’apel·lació i/o cassació, si s’escau. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució al lletrat Sr. Francesc Palau i Sabater. 
 
Quart.- SOTMETRE la present resolució 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, considerant que la present resolució s’adopta per raó de donar compliment 
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dins termini a la personació municipal, i tenint en compte que el Ple Municipal és l’òrgan 
competent per a l’adopció dels acords del contingut i abast de la mateixa.” 
 

2n.- TRASLLADAR el present acord al lletrat municipal designat a l’efecte per tal 
que pugui acreditar la seva actuació davant el Tribunal contenciós administratiu de 
referència. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET: Ja anem acabant els temes d’Urbanisme. Aquesta és una proposta de 
ratificació, en fi, és un tema molt formal. En el seu dia es van designar un conjunt de 
lletrats externs i interns en la compareixença en un contenciós administratiu contra 
l’Ajuntament. Les circumstàncies d’aquestes designacions han canviat, tant pel que fa 
als lletrats externs com els interns i el que fem normalment via notificació de Junta de 
Govern, en tant en quant va ser feta originalment pel plenari l’hem de portar a 
ratificació també pel plenari. Senzillament és un tràmit formal al que estem subjectes 
també per exprés mandat del Secretari de l’Ajuntament. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:    21 (Convergència, CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i regidor no 

      adscrit) 
Vots en contra: 0  
Abstencions:    4 (C’s i PP) 
 

16.- PROPOSTA D’ACORD DE PUBLICACIÓ I SUBJECCIÓ A INFORMACIÓ 
PÚBLICA DE L’AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
METROPOLITÀ DE BARCELONA EN L’ÀMBIT DE LA TORRE NEGRA DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS. (EXP. NÚM. 83004/16). 
 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió plenària ordinària de 20 de juny de 
2016 i considerant l’article 73.1) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), va suspendre, 
amb la finalitat d'estudiar la modificació del planejament general, la tramitació de plans 
urbanístics derivats en el sector de la Torre Negra, i de projectes de gestió urbanística 
i d'urbanització en el mateix àmbit, com també suspendre l'atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 
 

Atès que per edictes de 23 de juny de 2016 i de rectificació d’errada material de 
4 de juliol de 2016, el referit acord plenari de suspensió, acompanyat d’un plànol de 
delimitació de l’àmbit, grafiat a l’escala adequada i amb detall i claredat suficients, fou 
degudament publicat al BOPB dels dies 4 i 6 de juliol de 2016, respectivament, per tal 
de donar compliment al punt 3 de l’article 73 del TRLUC i a l’article 102 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme 
(RLUC). 
 

Vist així mateix l’escrit presentat en data 14 de juliol de 2016 per part del senyor 
Pere Feliu i Pujol, actuant en invocada representació, com a President de la Junta 
Directiva de l’Associació de Veïns de Sant Cugat Propietaris al sector de Torre Negra, 
en virtut del qual i després d’efectuar tot un seguit de manifestacions tendents a 
recollir la situació urbanística actual derivada dels diversos pronunciaments judicials i 
a expressar la necessitat de regular urbanísticament l’àmbit, acaba sol·licitant la 
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realització d’un estudi seriós, objectiu i imparcial del sector de la Torre Negra i de les 
seves conseqüències.  
 

Considerant la facultat potestativa de subjecció a informació pública de l’avanç 
de planejament que atorga l’article 101.2) del RLUC en seu de modificacions de 
planejament general com actuació preparatòria per facilitar la participació dels 
ciutadans en la formulació dels plans urbanístics, posada en relació amb el principi 
general del desenvolupament urbanístic sostenible definit per l’article 3 del TRLUC 
que determina la integració de l’avaluació ambiental en el procediment d’elaboració 
dels plans urbanístics ordenada per l’article 86 bis del TRLUC i demés legislació 
ambiental concordant.     
 

En base als elements de fet i fonaments de dret invocats, s’acorda: 
 

1r.- INICIAR els tràmits de publicitat i participació de la ciutadania en relació 
amb el document d’avanç i el document inicial estratègic de la modificació puntual del 
Pla General Metropolità en l’àmbit de la Torre Negra, de promoció pública municipal, 
en ordre a fomentar i garantir la participació social en l’activitat urbanística i, en 
especial, en l’elaboració i tramitació de les modificacions puntuals del planejament 
urbanístic general, d’acord amb el que determina l’article 8 del TRLUC en relació als 
articles 21 i següents del RLUC. 
 

2n.- EXPOSAR l’esmentat avanç a informació pública pel termini d’UN MES, a 
comptar des de l’endemà de la darrera publicació obligatòria mitjançant edictes a 
inserir en el Butlletí Oficial de la Província, un diari de premsa periòdica de més 
divulgació en l’àmbit municipal, tauler d’edictes i pàgina web municipal, de la forma 
legalment prevista, als efectes que per part de corporacions, associacions i 
particulars, es puguin formular suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de 
planejament, en ordre a garantir la participació ciutadana en el procés d’elaboració i 
tramitació de la modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de la Torre 
Negra, de conformitat amb l’article 86 bis i apartat b) de la disposició transitòria 
divuitena del TRLUC, segons el redactat de la disposició addicional vuitena de la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(Llei 16/2015). 
 

3r.- TRAMETRE simultàniament l’esmentat document inicial estratègic 
juntament amb el document d’avanç al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, per tal que iniciï el procediment d’avaluació ambiental 
estratègica i emeti el document d’abast i l’informe territorial i urbanístic previ, d’acord 
amb els articles 86 bis del TRLUC i 17 i concordants de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes, segons el que determina la disposició 
addicional vuitena de la Llei autonòmica 16/2015, de 21 de juliol, (reguladora de les 
regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei estatal 21/2013 de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental), com també segons el que disposen els articles 18 i 
següents de la precitada Llei estatal 21/2013. 
 

4t.- CONSTATAR LA CONTINUITAT tant de la suspensió de tràmits a l’empara 
de l’article 73.1) del TRLUC com de la interrupció automàtica dels procediments de 
tramitació d'instruments urbanístics o d'atorgament de llicències que ja estiguessin 
iniciats, a l’empara de l’article 104.1) del RLUC, adoptades per acord plenari de 20 de 
juny de 2016. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.02.17                    pàg. 39 

 
ESBORRANY ACTA 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET: Aquest no és un tema de tràmit ni purament formal, sinó que és un tema 
més substancial, com tot el que fa referència a Torre Negra, a Sant Cugat. Com 
saben ara fa aproximadament un any, arrodoneixo molt, vam tenir una sentència 
desfavorable a l’última modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de Torre 
Negra, una sentència que està recorreguda i que, per tant, encara té el seu tràmit per 
tal que la Justícia s’hi acabi posicionant. Vull recordar el contingut d’aquella sentència, 
el contingut era que se’ns anul·lava la modificació que qualifica l’àmbit de Torre Negra 
de sòl no urbanitzable ordinari, pel fet d’incorporar en un dels seus annexos, el de la 
pròpia modificació, una sèrie de referències als valors ambientals, naturals i 
paisatgístics de l’àmbit de Torre Negra. Aquesta segona modificació l’havíem fet, la 
que ha rebut aquesta sentència, precisament perquè hi havia hagut una primera 
modificació que ressaltava els valors naturals, ambientals, paisatgístics de Torre 
Negra i la sentència, aquella havia sigut doncs de reclamació que si l’Ajuntament volia 
preservar Torre Negra, si la ciutat volia preservar Torre Negra de lliurar-la de la seva 
urbanització i edificació no havia de ser amb criteris ambientals i paisatgístics, que no 
s’apreciaven, sinó per la via de la qualificació de sòl no urbanitzable ordinari. La 
segona modificació, insistim, anava en aquesta línia però és cert que hi ha una 
referència als valors ambientals des del punt de vista d’informes sectorials això era 
absolutament natural que hi fos, però el Jutge va entendre que aquesta mera 
referència donava peu a que s’hi pogués posicionar en contra. Insisteixo, una 
sentència que està recorreguda. Nosaltres al rebre aquesta sentència lògicament ens 
vam preparar per les gestions que havíem de fer a continuació i més quan 
pràcticament al dia següent, exagero, però al cap de pocs dies de la sentència vam 
rebre aquí a l’Ajuntament un PAU, un Programa d’Actuació Urbanística, que el que 
intentava era atès que havíem rebut aquesta sentència ja posar camí a tot el que era 
la urbanització i edificació de l’àmbit de Torre Negra i ara fa, arrodoneixo, 
aproximadament un any ja vam suspendre el que era aquell tràmit de PAU. Vam 
suspendre, perdó, les llicències per tal de no tramitar el PAU. Nosaltres hem treballat 
en la configuració, en la redacció d’una nova modificació del Pla General Metropolità 
en l’àmbit de Torre Negra que ens porti cap a una qualificació com a sòl no 
urbanitzable ordinari i que sigui molt curosa en els termes en que s’expressa, en quant 
als valors ambientals i paisatgístics, per tal d’evitar doncs futurs contenciosos i futures 
sentències contràries a aquesta voluntat de la ciutat de preservar Torre Negra. 
Aquesta feina feta a nivell intern, però també amb la col·laboració de despatxos 
d’arquitectura i jurídics i també ambientals externes de primer ordre ens ha portat a un 
plantejament que també hem contrastat amb la Direcció General d’Urbanisme i amb la 
Direcció General de Medi Natural, òrgan ambiental del Govern de la Generalitat. Bé, 
tota aquesta feina ja ha estat culminada i el que proposem en el plenari avui és poder 
aprovar l’avanç de la modificació, al tractar-se de sòl no urbanitzable no es va a una 
aprovació inicial de l’instrument directament sinó que s’ha de fer aquesta tramitació 
ambiental prèvia al que serà la modificació pròpiament dita i, per tant, el que fem avui 
és proposar l’aprovació d’aquest avanç per tal d’elevar-lo al que s’anomena òrgan 
ambiental, que faci tota la tramitació ambiental i que acabi determinant quina és la 
proposta que nosaltres llavors hem de recollir en un document que portarem ja a 
aprovació inicial. Aquesta aprovació inicial la farem en temps i forma abans de que 
s’acabi la suspensió que vam aprovar l’any passat. L’avanç de la modificació planteja 
com en qualsevol document d’aquestes característiques una sèrie d’alternatives de 
menor impacte en quant a la definició del sòl no urbanitzable i de les preexistències, 
estem parlant dels equipaments, bàsicament l’Escola Avenç i el Club Tennis Natació i 
també la d’una sèrie de sòls podríem dir de petits assentaments urbans residencials 
que també preexisteixen en l’àmbit de Torre Negra. En base a aquestes alternatives, 
l’Ajuntament també proposa una d’aquestes alternatives com la millor per tal de poder 
ser traduïda en document urbanístic a aprovar inicialment a la que s’hagi acabat 
aquesta tramitació ambiental. Concretament la proposta que proposa l’Ajuntament és 
la número 2, la que configura l’àmbit de Torre Negra com a sòl no urbanitzable 
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ordinari en tota la seva totalitat, que configura els petits nuclis urbans residencials com 
a sòls urbans directes en les preexistències, però no sòls urbans no consolidats, com 
era anteriorment, que vol dir doncs la posada en funcionament d’una sèrie de 
beneficis i càrregues en el seu desenvolupament. Estem parlant de tres petits nuclis 
residencials i configura també la qualificació de sòl urbà dels equipaments, tant de 
l’Escola Avenç, com del Club Tennis Natació, en tant en quan la seva permanència en 
sòl no urbanitzable no és compatible amb aquests usos que es desenvolupen com 
equipaments, educatius i esportius, i també dificulten enormement la seva gestió 
ordinària. En canvi, els equipaments en no urbanitzable que sí són compatibles amb 
aquesta qualificació, com per exemple, les hípiques, doncs es mantindrien en sòl no 
urbanitzables. Aquest és el plantejament de l’avanç, amb les seves propostes i la 
preconfiguració d’una línia a traslladar en el futur document de modificació, que 
esperem que aquesta vegada sí, sigui la definitiva per la preservació, per voluntat 
ciutadana, de Torre Negra.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
no podia deixar d’intervenir en aquest cas, perquè nosaltres, la nostra línia política 
sobre el tema de Torre Negra és la mateixa de sempre, però ho volem dir també avui 
en aquest cas que es porta a aprovació un tema prou important com és un Pla 
Urbanístic pel sector de Torre Negra. Com ja sap tothom, nosaltres pensem que amb 
Torre Negra no s’ha actuat bé, no s’ha actuat bé des d’un inici per part dels diferents 
equips de Govern que hi ha hagut des de l’inici del conflicte fa molts anys i que a dia 
d’avui això no està resolt i que aquesta modificació urbanística tampoc resoldrà el 
problema, és a dir, nosaltres anem avançant, anem aprovant modificacions 
urbanístiques que moltes vegades o la majoria són impugnades per part d’alguns 
propietaris del sector, tant dels petits com del gran i no creiem que sigui actuar d’una 
forma correcta o responsable xutar la pilota cap endavant, xutar el problema cap 
endavant i ja veurem què passa. En aquest cas, per la via de fet, s’intenta preservar 
tota la parcel·la, o l’entorn de Torre Negra, la finca de Torre Negra i bé, això pot portar 
al final a un escenari de responsabilitat subsidiària de l’Ajuntament o responsabilitat 
civil de l’Ajuntament sobre les indemnitzacions que s’hagin de pagar als propietaris 
que avui dia no estan podent desenvolupar els seus terrenys amb edificacions. 
Nosaltres creiem que això pot arribar, i creiem que des de l’equip de Govern, apart de 
regular urbanísticament aquest entorn, també s’hauria de fer una feina política que no 
s’està fent i aquesta feina política passaria per intentar esbrinar quines són les 
intencions sobre com poder arribar a un acord amb els propietaris tant amb els grans 
com els petits i això no s’està fent i creiem que s’hauria de començar ja, ja s’hauria 
d’haver començat. 
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Bé, doncs, nosaltres en desacord amb el que acaba de manifestar el Sr. 
Benejam, no podem deixar de donar suport a aquest avanç de la modificació del Pla 
General Metropolità en l’àmbit de Torre Negra, que si no ens equivoquem és el tercer i 
pensem que si no ho fem això doncs haurem de tramitar aquest PAU que podria 
anul·lar l’esforç de tots aquests anys en la protecció de l’àmbit. Almenys així ho hem 
entès nosaltres. Ens sembla també adient la proposta presentada, aquesta segona 
com li diu vostè d’aquest avanç, que creiem que possiblement és la menys dolenta de 
totes les possibles i que resulta probablement la menys perjudicial pels equipaments 
que hi ha existents en aquests moments en l’àmbit. I també creiem que tal com se’ns 
va explicar doncs cal ser molt curosos amb el raonament i els arguments que es donin 
per tal d’evitar una nova sentència en contra. Potser també el que hem de fer és 
creuar els dits i intentar que aquesta sigui la veritable.  
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Bé, no sé quantes vegades ja hem intervingut en aquest àmbit en tots aquests 
anys. Jo crec que el Tinent d’Alcalde ha explicat molt bé què és el que estem fent i 
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clar, a mi m’ha deixat una mica estorat la intervenció del representant del Partit 
Popular, no per nova, sinó per reiterativa i la pregunta és, d’acord, no fem això, i 
llavors què? Què, què fem? Tramitem el Pla d’Actuació Urbanística? Tirem endavant 
els habitatges que proposa la constructora? O no sé, ens anem a la Plaça i muntem 
una festa? O sigui, alguna cosa hem de fer, entenem i el que entenem que ha de fer 
aquest Ajuntament, és la tria sobre cap a on ha de créixer la seva ciutat i si la seva 
ciutat, nosaltres, els representants, que se suposa que som els representants 
d’aquesta ciutat, ha decidit que creixia cap a un costat i no cap a un altre, per tant, 
hem de continuar amb aquesta línia. A ningú se li escapa que és complicat, que hem 
perdut dos planejaments ja i el que fa aquest tercer és excloure totes aquelles 
situacions que el Jutge donava com a no certes, o que inhabilitaven aquest 
planejament. Per tant, aquesta és una única línia d’actuació que es pot tenir en 
aquests moments, perquè insisteixo, si no hi ha aquesta línia ja ens en podem anar 
allà a fer el foradet i que comencin a construir. Al nostre Grup ens sap molt greu que 
hi hagi el trencament d’unitat d’actuació de la preservació de Torre Negra en aquest 
àmbit. Evidentment ningú, diguem-ne, creu en coses que no son i, per tant, sabem la 
dificultat i que poden haver-hi sentències complicades en el seu moment, però hi ha 
qüestions de ciutat que han de trencar els posicionaments dels partits i, per tant, unir-
nos. Evidentment, segurament tots estarem en desacord amb alguna cosa o una altra, 
però aquí la fotografia és aquells que volen que es construeixi o aquells que volem 
que es preservi. 
 

. REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Haciendo referencia a las últimas palabras del Sr. Villaseñor no creo que 
llevarlo a esa simplicidad sea pedagógico, porque no es así, en absoluto. No es que 
se construya o no se construya, se trata de intentar hacer una radiografía de la 
realidad. Hay una cosa muy curiosa y es que seguramente, en el Tribunal Supremo de 
España y en el Tribunal Superior de Justicia, hay muchos Magistrados que conocen 
Torre Negra, pero no por haber venido de paseo sino porque hay tantas sentencias y 
tantos pronunciamientos que este tema ha cogido una dimensión grande y que 
seguramente le seguirá durante mucho tiempo. Hay un efecto de sobra conocido por 
todos que se llama el efecto bola de nieve y nosotros hemos hablado con mucha 
gente de Sant Cugat al respecto de Torre Negra, porque buscamos información por 
todas partes. Esta teoría es aplicable y todo el mundo está de acuerdo: está mal 
gestionado y ha dado lugar a tantas ilegalidades de este Ayuntamiento que la 
información no fluye, a la gente se la intenta confundir que las ilegalidades son las 
sentencias, ilegalidades no son las sentencias firmes, ilegalidades administrativas, 
planes que se tiran hacia atrás. A la gente se la intenta confundir y ante todo esto la 
única salida que se plantea es de nuevo seguir como estamos y tirar hacia adelante. 
Sra. Alcaldesa, en julio pedimos que se sentaran a hablar con todos los propietarios, 
grandes, pequeños, medianos, y en esta espera se puede esperar a las sentencias 
que deben venir todavía, parece que la respuesta es que no. La postura de 
Ciudadanos es la misma desde el día en que pudimos hacernos con la información y 
empezar a conocer este tema para estudiarlo con detenimiento porque es muy denso. 
La zona es preciosa y a todos nos da tristeza que se construya. Esa pena tuvo 
excepciones, el Colegio Avenç, la Ronda Sur también será otra excepción entiendo, 
pero bueno, no vamos a entrar en detalles. La cuestión es la senda de 
pronunciamientos judiciales en los que no se da la razón a los Planes Parciales, al 
planeamiento, a la Operación Parque Rural, y la cuestión es que la última sentencia 
que es de marzo como decía bien el Teniente de Alcalde, todavía no hace un año, 
habla de la mala fe o temeridad de este Ayuntamiento. Estos tres concejales que 
formamos Ciudadanos, como parte del Pleno, nos da vergüenza que eso vuelva a 
pasar, que demos conformidad a un acto del Pleno que luego resulte aberrante ante 
un Tribunal. Por ello, nuestro voto ante un documento inicial estratégico ambiental, 
con una propuesta de participación que admite sugerencias pero no alegaciones será 
no, porque no entendemos el camino trazado cuando los Tribunales todavía tienen 
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que decir la última palabra, cuando, como bien ha dicho ahora mismo el Teniente de 
Alcalde, se está pagando a abogados y a equipos de ingenieros para hacer este tipo 
de documentación, que creemos también se podría hacer bien por parte del personal 
de este Ayuntamiento, con un coste para la ciudad, y porque debe haber un espacio 
para poder sacar lo mejor de ese lugar para las personas que viven en esta ciudad y 
eso se puede hacer por muchas vías: una es no construir, si eso no va a suponer 
coste alguno para la ciudad, estamos de acuerdo; y otra, es sentarse y hablar y si 
alguien tiene derecho a urbanizar porque se cumple la ley o los pronunciamientos 
judiciales, antes de que lleguen más acciones a este Ayuntamiento, que además nos 
puedan molestar o dejen la ciudad hipotecada por generaciones. Hay que atender a 
estas cuestiones.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Però, il·legalitats cap, cap ni una, no, si 
hi haguessin il·legalitats vostè sap com procedeix el Jutge, per tant, il·legalitats cap. 
 

. REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Disculpe. Ilegalidades administrativas están en las sentencias. ¿Le traigo los 
documentos? 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, en tot cas, no hi ha ni una il·legalitat. Jo ho dic 
perquè vostès sempre utilitzen el llenguatge fins el límit, per posar sempre la sospita a 
sobre d’algú, i escolti, jo l’únic que li dic és que d’il·legalitats cap, de dret dels 
propietaris a poder recórrer els actes administratius, i tant! I de correcció d’aquests 
actes administratius també. Sempre dins la norma, perquè il·legalitats cap i vostè és 
jurista però jo també. 
 

. REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Pero disculpe Sra. Alcaldesa, cuando las sentencias determinan lo que han 
determinado respecto al Ayuntamiento de Sant Cugat espero poder traer en el Pleno 
que viene, los documentos en los que los Tribunales dicen que se han cometido 
ilegalidades… 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Porti el que vulgui, que això no ho diuen els 
Tribunals, porti el que vulgui, però això no ho diuen. 
 

. REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Muy bien. Sentencias en contra… 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Poden interpretar diferent l’aplicació d’una 
normativa, però en qualsevol cas, sempre deixen la possibilitat de tornar a aprovar el 
planejament urbanístic i, per tant, evidentment no és il·legal. 
 

. REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Pero vamos a ver, ¿Una sentencia en contra está diciendo que se ha hecho 
bien por parte del Ayuntamiento de Sant Cugat? 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No diu que és il·legal, és molt diferent Sra. 
Fernández-Jordán i vostè ho sap.  
 

. REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: ¿Ilícito administrativo le gusta más? 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, no, és que no és el terme, i ho sap 
perfectament, perquè si hi hagués un il·lícit administratiu hi hauria una responsabilitat 
de l’administració a nivell pecuniari o econòmic i no hi és aquesta responsabilitat, per 
tant..., no, tampoc hi són les costes. No, no, o en algun cas pot haver-hi condemna a 
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costes però diria, diria amb tota la tramitació que hem tingut, diria que són molt pocs 
casos, o li diria que cap, una vegada. Amb tots els contenciosos que hem tingut.... 
 

. REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Veo que no conoce el tema en profundidad Sra. Alcaldesa. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: M’agrada molt que digui això, perquè no, jo en 
aquest moment no porto l’Àrea d’Urbanisme, i efectivament, l’he portada, conec el 
tema perfectament, amb profunditat durant tots els anys que he estat al capdavant 
com a titular de l’Àrea d’urbanisme, cosa que vostè no ha fet, i agraeixo que vostè es 
llegeixi tan acuradament les sentències i sabrà que de la quantitat de contenciosos 
administratius que hem tingut només en un se’ns ha condemnat en costes, només en 
un Sra. Fernández-Jordán, i sinó porti-ho vostè i demostri-ho, porti-ho vostè i 
demostri-ho, però no digui el que no és, no digui que hi ha il·legalitats quan no n’hi ha 
d’il·legalitats, perquè aquí mirem de defensar l’interès general i potser vostès volen 
defensar interessos de particulars i de privats i això sí que vostès hi hauran de 
respondre, això sí que vostès hi hauran de respondre. Té la paraula la Sra. Gibert. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
No sóc jurista, no en tinc ni idea, em costa molt el llenguatge i en general desxifrar, el 
que sí que entenc per una qüestió de perspectiva històrica, perquè apart de ser 
preciosa la zona de Torre Negra, fa 20 anys que el poble es manifesta i amb el poble 
vull dir les diferents formacions que han estat al Consistori, però també multitud 
d’entitats i la gent que hem crescut a l’escola d’excursionisme i la gent que ha crescut, 
diguéssim, en l’activisme i la defensa de l’entorn natural i el privilegi que tenim de viure 
al costat de Collserola, com un actiu. Jo per això, clar, quan no hi ha res més a fer, és 
a dir, quan no tens alternativa, és difícil fer una intervenció al Ple, és complicat. El que 
passa és que una mica en línia del que s’estava dient i també, doncs, per portar una 
mica la contrària amb el que apuntaven el senyor del PP i de C’s, jo penso que viure 
vol dir prendre partit i ara mateix hem d’escollir quin partit volem defensar, a on estem 
prenent partit. Nosaltres, amb aquesta unitat d’acció que parlava el Ferran, no és una 
qüestió estètica o que ens faci especial capritx que hem fet les diferents forces 
polítiques, sinó que és una demanda ciutadana i generalitzada i socialitzada, per tant, 
és una demanda que nosaltres hem de traslladar. S’han fet coses malament? 
Segurament. S’haguessin pogut fer millor? Segurament. Ens estem arriscant i 
segurament ens estem arriscant i bastant i hi ha un perill greu i real que potser 
hipotequem l’Ajuntament? Podia ser? Jo entenc que aquí ningú hi vol arribar a 
aquesta opció. Espero pensar que tots els que estem aquí som suficientment 
responsables com per entendre que aquesta opció no és la que volem arribar. Ara bé, 
no és el moment ara de demostrar flaqueses, no és el moment. Nosaltres estem en 
una batalla que bàsicament és jurídica, nosaltres estem com Ajuntament i, per tant, 
estem defensant els interessos del conjunt dels santcugatencs. De moment és 
jurídica, després depèn de què passi segurament s’haurà de tornar la pilota a la 
societat i dir què tenim i què hem de fer amb això, és molt possible que ho haguem de 
fer. Nosaltres, sota aquesta premissa sabem que hi ha perill, les alternatives que es 
plantejaven no són plat del gust, jo penso que, de ningú, sabem el risc que s’està 
corrent, però precisament per aquesta valentia ho saludem i nosaltres l’assumim i ens 
coresponsabilitzem d’aquest risc que s’està assumint. Esperem que acabi bé, creuem 
els dits i sinó sí que serà la societat santcugantenca qui s’haurà de tornar a 
pronunciar, si cal, d’aquí a una setmana com fa 20 anys, potser amb manifestacions, 
potser amb concentracions i fins i tot, potser amb cadenes al Pi d’En Xandri, que 
Torre Negra no volem que ens l’especulin.  
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET: Sí, molt breument. Aquest no és un tema trivial, aquest és un tema molt 
transcendent, molt i molt difícil. Jo crec que seria ingenu pensar que la preservació de 
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Torre Negra pot resultar a partir d’un senzill tràmit urbanístic com si es tractés de 
qualsevol altra actuació de transformació del territori. No és així. Seria ingenu pensar 
que amb una modificacioneta com les que fem habitualment per tal d’adequar el 
nostre planejament urbanístic ens en sortiríem. Vam fer una aposta estratègica com a 
ciutat, una aposta estratègica que vam adoptar ara fa 22 anys, ara s’acaba de complir 
el 20è aniversari de l’atemptat sobre el Pi d’En Xandri i aquesta aposta estratègica ha 
originat una reacció descomunal per part de grups i interessos econòmics perjudicats 
per aquesta decisió i en fi, aquesta reacció descomunal de sistemàtica impugnació de 
la pràctica totalitat de les figures i dels instruments de planejament urbanístic de la 
ciutat, que a més es formulen sobre qualsevol plantejament que fem a la ciutat, no 
només sobre els que afecten específicament a Torre Negra, doncs efectivament no 
ens han de fer defallir. No creiem que sembrar dubtes al voltant del procediment que 
estem seguint, que no pot ser altre que aquest, no creiem que sembrar dubtes al 
voltant d’una possible responsabilitat patrimonial d’aquest Ajuntament, que no existeix, 
creiem fermament que aquí podria haver, en tot cas, una necessitat d’afrontar el que 
s’anomenen els costos inútils, que vol dir els de redacció del propi planejament, però 
en cap cas, costos de rescabalament d’aprofitaments que senzillament no estan 
reconeguts, perquè la nostra aposta estratègica és una altra. Per tant, no hem de 
defallir, hem de continuar amb aquesta estratègia de protecció, que efectivament és 
una voluntat ciutadana, no hi ha cap altre camí, mantenir-nos en aquesta línia. El que 
fem avui amb aquesta aprovació d’aquest avanç és una passa més que podem, 
efectivament, estar més o menys d’acord amb els detalls de qualsevol document que 
fins ara hem tramitat, però que, també vull subratllar una cosa que és real, que és que 
fins ara no s’ha ni urbanitzat ni edificat i, per tant, podem estar més o menys d’acord 
amb alguns dels detalls d’aquests instruments però efectivament ni s’ha urbanitzat ni 
s’ha edificat. Jo crec que l’opinió d’un Magistrat no pot pesar més que la voluntat dels 
ciutadans de Sant Cugat de preservar Torre Negra i així seguirem. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Yo 
creo que hay algunos debates aquí que no se deberían producir, primero el Sr. 
Villaseñor yo creo que ha entendido mal mi intervención cuando he dicho que algo se 
debería hacer, usted ha dicho ¿Qué hacemos, no hacemos nada? En alusión a mi 
intervención y yo precisamente lo que decía era que hay que hacer algo, desde el 
ámbito político, no sólo desde el ámbito judicial, como es, o del ámbito urbanístico 
como es, hacer planes nuevos y responder a los recursos contenciosos 
administrativos de los propietarios de Torre Negra. Precisamente lo que he dicho es 
que hay que hacer algo políticamente. Tendremos razón o no tendremos razón, 
nosotros creemos que podemos llegar a no tener razón judicialmente en el ámbito 
urbanístico y que eso puede dar lugar a unas compensaciones económicas que sean 
graves para la economía del Ayuntamiento y es por eso que pedimos una solución 
política, es por eso que la pedimos, por lo tanto, mi intervención iba en ese sentido, en 
decir que hay que hacer algo; y en segundo lugar, lo que se han enzarzado en una 
cuestión sobre si era ilegal o no era ilegal lo que se ha hecho en Torre Negra en 
momentos anteriores, entendiéndose como lo que se ha hecho pues la regulación que 
desde el Ayuntamiento se ha hecho de ese espacio desde el punto de vista 
urbanístico, y puede ser ilegal porque según el diccionario es “todo lo que es contrario 
a la Ley” y entiendo yo que contrario a la Ley es cuando…un segundo, ilegal es lo que 
es contrario a la Ley, ahora hay que discutir si lo que se ha hecho es contrario a la Ley 
o no. Podemos discutir si es contrario a la Ley, pero yo creo que cuando una 
sentencia dice que no se ha hecho una regulación urbanística conforme a la Ley 
urbanística y se ha de tirar para atrás, no quiere decir que sea ni delito, ni que haya 
lugar a…, pero sí que no es legal, es decir, porque es contrario a una ley, eso no 
quiere decir que sea punible. Son cosas diferentes y esto lo dice el diccionario, no me 
lo invento yo.  
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Alguna altra intervenció? Jo en tot cas, per posar 
un exemple: és a dir, la proposta de l’Ajuntament el que deia era que hi havia valors 
ambientals, d’especial protecció i, per tant, valors ambientals a protegir. Això no és 
contrari a la Llei. El Tribunal diu que no podem dir que hi ha valors ambientals 
d’especial protecció. Molt bé, doncs el Tribunal considera que aquest és un sòl no 
urbanitzable, sense característiques d’especial protecció i ens diu canviï vostè i no 
digui que tenen característiques d’especial protecció, però no ens diu que això sigui 
il·legal, perquè no és il·legal dir que és o nosaltres considerem que hi ha especial 
protecció. Per tant, per favor, parlin bé, parlin adequadament. Vostès són juristes, en 
saben molt més que jo, jo fa molt temps que no faig de jurista. Parlin adequadament. 
 

. REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Por alusiones. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, no l’he al·ludit a vostè, no l’he al·ludit a vostè. 
 

. REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Son juristas ha dicho. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: N’hi ha molts de juristes. Però en qualsevol cas, 
jo els recordaria també per aquells que estan tan preocupats pel tema de les 
indemnitzacions, llegeixin la Ley del Suelo, de 2015, i les interpretacions i la 
jurisprudència que fa el Tribunal Suprem en relació a què suposa el dret a la propietat 
i quan hi ha dret a l’edificació. Tenir dret a la propietat no vol dir tenir dret a l’edificació, 
no és el mateix, tu pots ser propietari però pots no tenir cap dret a edificar res. Per 
tant, per favor, distingeixin i portin aquí un debat seriós, perquè els senyors propietaris 
de Torre Negra en cap cas han pogut desenvolupar instruments urbanístics per a que 
els sigui reconegut el seu dret a l’edificació. No tenen dret a l’edificació i això n’hi ha 
múltiples sentències del Tribunal Suprem que parlen d’aquesta distinció. El fet de dret 
a la propietat d’un solar o d’un terreny no dóna per se dret a l’edificació. Distingim-ho, 
si us plau, perquè això és molt important, i per tant, rigorositat.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
crec que som capaços d’entendre aquesta distinció que fa vostè. El tema és que això 
és un dels costats d’aquesta circumferència. Això es veure-ho només des d’un costat, 
i aquí hi ha múltiples costats, per tant, s’han de veure en conjunt, s’ha de veure des de 
tots els angles i aquesta qüestió té molts angles que veure. És veritat que poden no 
tenir dret a l’edificació, però llavors no tindrien d’estar fent plans urbanístics 
contínuament. Oi que no? Si estem fent avui un Pla Urbanístic és perquè hi ha alguna 
cosa que arreglar, val, i ja ho hem fet altres vegades, és a dir, no és el primer aquest 
Pla Urbanístic, oi?  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Val, ja està, doncs aquí està, llavors sí que hi ha un problema, carai! 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo només li dic que no han edificat, que deu ser 
per alguna cosa, si edificar fos tan fàcil en un sector com el de la Torre Negra els 
pisos ja els hauríem vist i en aquest moment no n’hi ha i mentre hi hagi una majoria de 
ciutadans i ciutadanes, una majoria representada al plenari, que estigui en contra de la 
urbanització d’aquest sector, la zona de Torre Negra estarà protegida i avui, 
permeti’m, però és així, és o volem que s’edifiqui o volem que no s’edifiqui i li haig de 
dir que em sembla que aquest plenari, majoritàriament, està a favor de la preservació 
de Torre Negra i per això aquest Ajuntament porta treballant tants anys, Sr. Benejam. 
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. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Vull aclarir una cosa, perquè no hi hagi dubtes: nosaltres no estem demanant que no 
es tramiti el Pla Urbanístic per a que es pugui edificar.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ah no? 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
això no ho he dit. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Però vostè sap que és la conseqüència del seu 
vot això? 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
No. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No? 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Si 
avui en dia no es pot edificar, encara que fem una Pla Urbanístic nou tampoc es podrà 
edificar, vull dir, m’entén o no? Si no es pot no es pot. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Benejam, vostè sap perfectament les 
conseqüències del seu vot. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
no he proposat mai, no he proposat mai un Pla Urbanístic, no l’he proposat i ho podia 
haver fet 200 vegades, un Pla Urbanístic on es pugui edificar. Ho he fet alguna 
vegada? No, oi? Ja està. No ho he fet mai. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Però si no vota a favor d’aquesta modificació, 
vostè està permetent i, per tant, està doncs... 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
no he dit que ni votaré a favor ni votaré en contra. Jo no ho he dit. Avui encara no 
m’he manifestat. El que sí he manifestat és que hi ha un problema que s’haurà de 
resoldre políticament i és el que acabo de dir, que entenc que s’ha de fer una 
negociació amb els propietaris que a lo millor implica que no puguin construir allà. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Fantàstic, fantàstic Sr. Benejam, jo li reitero. El 
Parc Natural de Sant Llorenç de Munt, hi ha molts propietaris privats que tenen la seva 
finca dins del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i no s’ha fet cap negociació amb 
els propietaris privats. No sé quina negociació vostè em demana, sincerament. O 
sigui, per tant, tramitem urbanísticament el que correspon i veiem com es van produint 
els diferents fets, però la realitat és aquesta. Avui dia, a Catalunya, hi ha 
planejaments, hi ha sòls que estan en zona forestal, sòls agrícoles que no són 
edificables i que no cal fer cap negociació amb els propietaris llevat que volguéssim la 
titularitat pública, que això és una altra cosa, llavors s’hauria d’expropiar, evidentment, 
però entenc que no és la situació d’avui. Digui, digui. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: El 
tema és que abans sí que s’ha fet a Sant Cugat, és a dir, s’ha negociat multitud de 
vegades amb propietaris amb qüestions iguals o semblants i aquestes negociacions 
s’han dut a terme i ara no..., vull dir, sí a Sant Llorenç de Munt jo què sé què passa, jo 
no sé quines són les circumstàncies d’aquell Parc natural, em sembla que és Parc 
Natural, però Sant Cugat és diferent i el sector de Torre Negra és el sector de Torre 
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Negra, pot tenir 1.000 implicacions diferents que Sant Llorenç de Munt i aquí a Sant 
Cugat ja s’ha negociat prèviament moltes vegades amb molts propietaris particulars. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: A Torre Negra també es va negociar i es va 
rebutjar la negociació, per tant, clar, escolti, portem molts anys amb tot això.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:    21 (Convergència, CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i regidor no 

     adscrit) 
Vots en contra: 0  
Abstencions:    4 (C’s i PP) 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs queda aprovat i crec que és molt positiu 
que no hagin votat en contra, perquè és de responsabilitat entendre que aquest 
procés és important seguir-lo des de tots els grups polítics de la població. 
 
POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÈS SOCIAL I HABITATGE 
 

17.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÚÍSTICA. 
 

Antecedents: 
 

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un ens amb 
personalitat jurídica pròpia integrat, amb caràcter voluntari, per les administracions 
públiques que adopten el caràcter d’entitats consorciades. 
 

El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès aprovà en sessió de 21 de juny 
de 1994 la incorporació al Consorci, i posteriorment formalitzà en data 11 d’abril de 
1995 el conveni d’adhesió acceptant allò que disposaven els seus estatuts i el 
reglament, comprometent-se al seu compliment, de conformitat al que estableix 
l’article 1.2) dels estatuts del Consorci.  
 

El Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística en sessió de data 8 de 
maig de 2015 va aprovar la modificació dels estatuts com a conseqüència de la 
necessitat d’adequació dels mateixos als canvis que han suposat l’entrada en vigor de 
diverses normatives, això és, la Llei 27/2016, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local, Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa i la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 

El Govern de la Generalitat mitjançant el Departament de Cultura al qual consta 
adscrit el Consorci per a la Normalització Lingüística, aprovà la modificació dels 
estatuts del Consorci per acord número GOV/133,2015 publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de data 6/08/2015 número 6929. 
 

Atès l’informe de la tècnica del Servei d’Educació de data 25 de gener de 2017 
en el qual es proposa la ratificació de la modificació estatutària esmentada. 
  

Vist el que disposa l’article 27 dels estatuts del Consorci per a la Normalització 
Lingüística quina literalitat és “la modificació d’aquests estatuts i la dissolució del 
Consorci hauran de ser aprovades pel Ple i ratificades per cadascun dels ens 
consorciats”.  
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Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat, com entitat consorciada del Consorci per 
a la Normalització Lingüística, ha de ratificar el compromís i obligació de respectar i 
complir allò establert als estatuts en les mateixes condicions, drets i obligacions les 
quals aprovà i formalitzà en l’acord d’adhesió el proppassat 21 de juny de 1994 i 11 
d’abril de 1995, respectivament. 
 

Per tot l’exposat, s’eleva al Ple municipal la següent  
 

PROPOSTA D’ACORDS: 
 

Primer.- RATIFICAR, la modificació dels estatuts del Consorci per a la 
Normalització Lingüística aprovada pel Ple en sessió de 8 de maig de 2015 i acord de 
govern de la Generalitat de Catalunya número GOV/133/2015, de 4 d’agost, de 
conformitat amb allò establert a l’article 27 dels estatuts del Consorci. 
 

Segon.- NOTIFICAR el precedent acord al Consorci per a la Normalització 
Lingüística, als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. REGIDORA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT, FAMÍLIA I RECURSOS 
HUMANS, SRA. ESTHER SALAT: El Consorci per la Normalització Lingüística és un 
ens que agrupa fins a 136 administracions públiques, que de caràcter voluntari 
esdevenen entitats consorciades. Aquest Ajuntament, en un plenari de 1994, va 
aprovar la incorporació al Consorci i donat que el maig de 2015 el Ple del Consorci per 
la Normalització Lingüística va aprovar una modificació dels estatuts, una modificació 
doncs que pretenia posar els estatuts al dia en matèria de règim jurídic i, per tant, 
adaptar-se a la LRSAL i als procediments de les administracions públiques, els 
estatuts d’aquest Consorci estipulen que totes les modificacions hauran d’estar 
aprovades pel Ple i ratificades per cadascun dels ens consorciats i és per aquest 
motiu que ho portem a aprovació amb dos acords, que és ratificar la modificació dels 
estatuts del Consorci i notificar el precedent acord al Consorci per la Normalització 
Lingüística als efectes escaients. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, 
nosaltres evidentment votarem a favor de la proposta tal com ha explicat la Regidora 
Salat, no ens queda una altra, és un tema d’una necessitat pràcticament formal. Però 
sí que nosaltres volíem aprofitar aquesta ocasió perquè certament protegir, fomentar 
el coneixement i l’ús de la nostra llengua mereix encara a dia d’avui que invertim 
recursos públics. El Consorci, que tots sabem el que vol dir, però així molt 
resumidament, el que pretén és promoure l’ensenyament del català a aquella població 
adulta que no ha tingut la sort d’educar-se en la immersió lingüística i que, per tant, 
això li ha suposat no conèixer prou bé el català per poder-lo parlar i escriure 
correctament. També fa feina, jo crec que és una feina important en l’àmbit 
empresarial i de l’administració per normalitzar l’ús de la llengua i sobretot, potser 
actualment l’objectiu més important del que fa el Consorci és l’ensenyament de la 
nostra llengua a la població catalana nouvinguda i és que la realitat..., algun problema 
el grup de C’s? No, és que com que estàveu parlant d’això. Ja sé que no us agrada el 
tema, però us haureu d’aguantar i escoltar-me. Bé, de fet, actualment la nostra llengua 
mereix aquesta protecció que deia perquè una llengua... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Silenci, si us plau. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Una 
llengua sense Estat necessita molts mecanismes i moltes per garantir-ne l’ús i 
coneixement i és que el problema de la llengua catalana no és només que no tingui un 
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Estat que pugui fer això que deia, sinó que el problema de la llengua catalana és que 
hi ha un Estat, en concret l’Estat espanyol, que viu en una permanent ofensiva contra 
la nostra llengua a través del Tribunal Constitucional, a través de molts altres 
Tribunals, com el Suprem, aquí totes les instàncies judicials han fet sentències en 
aquest sentit, totes a partir del moment en que una força política, representada en 
aquest Ple i que veig que estava una mica nerviosa, que va ser precisament 
constituïda per aquesta ofensiva contra la llengua i contra un sistema de la immersió 
lingüística que genera consens social i polític arreu. Per tant, nosaltres el que diem és 
que probablement el Consorci per la Normalització Lingüística, per desgràcia té feina 
per anys, ja que el tractament del català sempre ha estat inferior al del castellà, però 
sens dubte estem convençuts que la República Catalana serà clau per a protegir, per 
a donar a la nostra llengua, la llengua pròpia d’aquest país, la protecció que es mereix.  
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLAZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Sra. 
Ingla, abans de fer determinades afirmacions, com a mínim caldria escoltar el que 
hem de dir. Nosaltres hi serem sempre a favor de que les llengües minoritàries a 
Espanya o que tinguin cert perill, totes, totes, s’han de protegir i han de tirar endavant i 
s’han de potenciar fins i tot. Potser vostè no hi està d’acord, nosaltres sí. El nostre 
grup s’abstindrà en aquest punt de l’Ordre del Dia per dos motius, que és el que volem 
explicar: en primer lloc, volem tenir un més alt grau de coneixement del que fa el 
Consorci, especialment a la nostra ciutat, per tant, esperem que en breu podem tenir 
aquest monogràfic o informació específica dins de la Comissió pertinent, tal i com la 
Sra. Salat ja va oferir fa uns mesos. Esperem que així sigui i ja ho han fet, de fet, 
altres entitats, associacions o organismes i que puguem tenir aquesta trobada amb els 
responsables. Tot i això resulta evident que la tasca del Consorci, escolti si us plau 
Sra. Ingla, és necessària a la nostra ciutat i també a la resta de Catalunya i no podem 
sinó posar-la en valor. Fora de qualsevol consideració partidista, que és el que vostè 
ha fet. Altra cosa és la dotació pressupostària que suposa l’aportació que com 
Ajuntament li puguem fer. En aquest cas, esperem que aquest més alt grau de 
coneixement que esperem tenir ens pugui dir si és plenament justificada l’aportació 
que hi fem. En segon lloc, i aquesta és sobretot, el primer punt era una mica més 
feble, però aquest segon punt és el més important per a nosaltres, ens abstindrem 
perquè la nostra abstenció es deu a que no puguem tenir elements de judici suficients 
per a qualificar o no la bondat d’aquests estatuts que es presenten nous, encara que 
creiem en la bona fe de la Sra. Salat quan diu que és una posada al dia, bàsicament. 
Tot i això no podem decidir sí a aquests estatuts són o no els que necessiten el 
Consorci pels propers anys. Creiem que és un debat més tècnic que no pas polític. 
Ens abstindrem.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     20 (Convergència, CUP-PC*, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i regidor 

         no adscrit) 
Vots en contra:   0  
Abstencions:      4 (C’s i PP) 
 
(*) Es fa constar l’absència en el moment de la votació de la regidora Sra. Núria 
Gibert. 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN OBERT 
 

18.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE DECRET D’ALCALDIA SOBRE 
NOMENAMENT PEL LLOC DE TREBALL DE SOTS-DIRECTORA DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA. 
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 Atès que si bé l’art. 306.1) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’art. 9.1) 
últim paràgraf  del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
Personal al servei de les Entitats Locals, atribueixen al Ple Municipal la competència 
per al nomenament del personal directiu configurat com a funcionaris eventuals, 
sempre a proposta de l’Alcaldia, tenint en compte que el propi Ple ja ha determinat 
prèviament en sessió ordinària de 18.07.2016, la configuració i règim retributiu del lloc 
de treball de Sots-director/a de Promoció Econòmica, procedeix d’efectuar el 
corresponent nomenament de personal eventual per a desenvolupar les funcions 
atribuïdes al susdit lloc de treball a través de Resolució d’Alcaldia sens perjudici del 
seu formal sotmetiment en allò que pugui esdevenir legalment necessari a ratificació 
del Ple Municipal en base a la legislació catalana en matèria de règim local ja que la 
Llei Bàsica Estatal 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en 
el seu article 104.2) atribueix a l’Alcaldia la competència per al nomenament i 
cessament de tot el personal eventual sense diferenciar-se el de confiança o 
assessorament especial i el de caràcter directiu per a àrees o serveis complexos. 
 
 En base a tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
 - RATIFICAR en allò que pugui esdevenir legalment necessari el Decret 
d’Alcaldia sobre nomenament de personal eventual en la seva modalitat o tipologia de 
personal directiu d’àrees o serveis complexos que es detalla a continuació: 
 
- Decret núms. 271/17 de data 8.02.17 de nomenament de Susana Tintoré Rabholz 

com a Sots-directora de Promoció Econòmica. 
 
- Decret núm. 340/17 de data 15.02.17, de rectificació d’errada material pel que fa a 

la data d’incorporació. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN 
OBERT, SRA. JOANA BARBANY: Bé, portem a aprovació la proposta de ratificació 
del Decret d’Alcaldia, sobre el nomenament pel lloc de treball de Sots-Directora de 
Promoció Econòmica. Abans de res deixeu-me fer un breu repàs dels passos que 
s’han dut a terme: el 18 de juliol, en sessió ordinària del Ple, vam aprovar la 
configuració i el règim retributiu d’aquest lloc de treball. El dia 13 de desembre es van 
publicar les bases d’aquest lloc al web de l’Ajuntament, que es poden consultar avui 
en dia i s’especificava la missió d’aquest lloc de treball, que era la promoció, l’impuls, 
la dinamització del municipi, des de les diverses perspectives del desenvolupament 
econòmic i del foment de l’ocupació. El 23 de gener es va publicar la valoració de 
mèrits de les persones que van participar-hi, es van fer entrevistes als tres primers 
currículums, diguem-ne i, per tant, avui el que portaríem a votació és el nomenament 
de la Sra. Tintoré com a Sots-Directora de Promoció Econòmica.  
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Era una pregunta. 
Entiendo que por lo que nos desgranan en Comisión Informativa que este es un 
cambio que ya estaba dado, ya estaba aprobado y que no significaría un incremento 
de costes ni nada para la administración, o sea, que ya estaba prevenido. Vale, en 
ese sentido el voto será la abstención. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, nosaltres votarem en contra d’aquest punt, perquè efectivament, en el moment 
que vam aprovar crear la plaça vam aprovar crear un cost i nosaltres hi vam votar en 
contra i per coherència també hi votarem en contra. Crec que, no dic res nou, si dic 
que l’organigrama tècnic i polític d’aquest Ajuntament costa cada cop més d’entendre’l 
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i aquesta plaça, per ser l’última, però també perquè és paradigmàtic, ens ajuda a 
explicar això, o sigui, creem una plaça per donar suport a unes àrees que ara resulta 
que depenen de dues Tinències d’Alcaldia diferents, un cop ja anem a posar nom en 
aquesta plaça. Jo crec que aquí, com he dit en altres ocasions, hi ha dues 
possibilitats: o no se saben organitzar i fan el que poden, pobrets; o els és igual i 
aprofitem aquest caos organitzat per despistar-nos expressament. 
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Bé, el nostre Grup es va abstenir en la creació de la plaça en el seu moment. 
Nosaltres hem revisat la documentació i entenem que s’ha fet un concurs, o almenys 
el que consta allà és correcte, nosaltres no coneixíem a la persona que ha guanyat 
aquest concurs, el currículum ens sembla prou acurat segons la tasca que se suposa 
que es vol fer. Nosaltres el que sí que els demanaríem, els faríem una pregunta, és 
sobre les possibles duplicitats que poden existir en aquest càrrec o no, i aquest serà el 
fet que determini el nostre vot en aquest punt. Ens poden assegurar que en l’àmbit 
d’ocupació no hi haurà cap altre càrrec de designació directa, assessorament i 
mitjançant comissió de serveis o contractació a la Fundació Sant Cugat Actiu? Si és 
que no, el nostre grup actuarà en coherència amb el vot que va fer en el seu moment i 
s’abstindrà. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: El 
posicionamiento de nuestro Grupo municipal será votar en contra porque estamos en 
contra de engrosar lo que son los costes fijos del Ayuntamiento. Nosotros en su día, el 
18 de julio, votamos en contra, votamos en contra de este cargo, cargo de confianza 
nuevo, porque entendemos que después de 30 años Convergencia debería tener ya 
una planificación correcta de lo que es un mandato. Estamos a mitad de mandato y 
seguimos incorporando gente, día tras día, excepto en casos de extrema necesidad, 
como ha sido el caso, en el caso de seguridad, nosotros hemos votado siempre en 
contra porque entendemos que debería haber una planificación previa bastante más 
comprometida con la ciudadanía, enterarse mucho más de lo que es necesario antes 
de hacer un equipo municipal como el que se ha hecho y que cada vez se va 
incrementando, Pleno tras Pleno, creo que estamos votando ya el quinto cargo de 
confianza, creo, igual me equivoco, igual son más, por tanto, bueno, nuestro voto 
corresponderá al voto que en su día planteamos, en julio del año pasado, que fue 
votar en contra para no incrementar los costes.  
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Bé, 
quan el juliol de 2016 vam votar sobre crear aquesta plaça, nosaltres vam votar-hi en 
contra, entre altres coses, més enllà de les nostres discrepàncies pel model 
organitzatiu de l’Ajuntament, per la retribució, ja ho vam dir quan va sorgir el tema de 
la Fundació Sant Cugat Actiu i perquè no compartim el model de promoció econòmica 
que es du a terme des de la Fundació Sant Cugat Actiu, entenent-lo, comprenent com 
se’ns explicava però no compartint-lo. Més enllà d’això, que per coherència ens faria 
votar en contra d’aquesta plaça, nosaltres tampoc coneixíem la persona i entenem 
que segurament respon, el seu currículum respon a la perfecció el que busca, el 
model de promoció econòmica del Govern, el que passa és que nosaltres clarament 
hem buscat i hem vist que aquesta persona havia treballat a Barcelona, en temes de 
promoció econòmica també i bé, que ha fet algunes declaracions polèmiques que, bé, 
concretament parlava de coses que impedien el correcte desenvolupament, el 
creixement de les empreses i una de les coses que comentava ella, és que el fet de la 
legislació que amb 50 treballadors hagis de tenir un Comitè d’Empresa això era 
negatiu. Aquestes declaracions són declaracions que no és que no compartim, com 
no compartim moltes altres coses així, sinó que entra en el terreny dels nostres 
enemics polítics perquè van en contra de la representativitat dels treballadors a les 
empreses. Em sembla unes declaracions de part, molt clarament, i d’un model de 
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promoció econòmica que no només no compartim sinó que combatem. Per les coses 
exposades votarem rotundament en contra d’aquesta designació. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN 
OBERT, SRA. JOANA BARBANY: Jo tampoc coneixia aquesta persona ni cap dels 
tres que vam entrevistar, perquè com vam quedar en aquest Ple, va ser un procés 
obert, es van presentar 26 currículums, si no m’equivoco, i bé, és el millor currículum 
que entenem que es va presentar en quant a coneixement, després evidentment 
tothom pot fer declaracions fora de context, o desafortunades en un moment donat de 
la seva vida, no dic que no, però entenc que aquesta persona sota, diguem-ne, la 
directriu política d’aquesta ciutat tinc plena confiança que ho farà bé. També s’ha dit 
que a nivell polític depenia de dues Tinències d’Alcaldia, sí, però no passa res, a nivell 
tècnic treballem conjuntament i coordinadament, per tant, és necessària una figura de 
coordinació, tant de l’àrea de Comerç, d’Ocupació i de Promoció Econòmica, tot i que 
políticament depenguin de diferents persones. Quan es va penjar a la web municipal 
la creació d’aquesta plaça, ja s’especificava quines funcions tindria i crec que queda 
claríssim que treballava de manera transversal amb tot l’equip de la casa. 

 
Pel que fa al que deia el Sr. Villaseñor, bé i també relacionant-ho amb el que 

deia el Sr. Ciprián, l’Ajuntament és una organització viva, és a dir, a hores d’ara no hi 
haurà, puc dir que no hi haurà cap càrrec eventual que s’ocupi d’Ocupació, perquè en 
tenim un, però també és cert que avui mateix hem aprovat un punt al principi del Ple 
perquè una persona ha plegat, per tant, a hores d’ara no, no puc dir d’aquí a dos anys 
què passarà, perquè això és viu, hi ha gent que ve, gent que se’n va, bé, és una 
organització viva que en 4 anys fa molts canvis, per tant, a hores d’ara no n’hi haurà 
cap. 
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Potser no he fet la pregunta correctament, però em referia a càrrecs de 
designació directa, per tant, han de passar per Ple, jo crec que això ho saben, 
evidentment aquesta persona que contractem no sé, se’n pot anar de vacances a 
Nairobi 3 anys llavors no hi serà i s’haurà de contractar una altra, però estaríem 
parlant de la mateixa situació. L’he comentat el tema de la Fundació Sant Cugat Actiu 
que com vostè sap els nomenaments de la Fundació no s’aproven aquí. Vull dir, per 
això els ho dic. Si vostè em diu que no hi ha i no està previst, a mi ja em sembla bé la 
resposta, però diguem-ne que la pregunta anava per aquí. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No està previst. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN 
OBERT, SRA. JOANA BARBANY: Doncs no n’hi ha i no està previst. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:    12 (Convergència i PSC) 
Vots en contra:  8 (CUP-PC, C’s i ICV-EUiA) 
Abstencions:     5 (ERC-MES, PP i regidor no adscrit) 
 
Comerç 
 

19.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE TRASPÀS DELS DRETS 
CONCESSIONALS DE LES PARADES 1.38) I 1.39) DEL MERCAT MUNICIPAL 
TORRE BLANCA.  
 

VISTA la instància presentada per Rosa Mª Feliu y Cia, SRC , representada per 
la Sra. Rosa Mª Feliu Gríful, amb DNI 39149860-L, amb domicili a Av. Torreblanca s/n 
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de Sant Cugat del Vallès, concessionària de les parades 1.38 i 1.39 del Mercat 
Municipal Torre Blanca, adjudicades per a l’activitat de xarcuteria, en la qual sol·licita 
autorització per traspassar-la, pel temps que resta de la concessió a L’OBRADOR DE 
Mª GRÍFUL, S.L., amb CIF B-60604790, representada per la Sra. Mª Lluïsa Feliu i 
Griful, amb DNI 36972100-Z, i domicili al C/Hospital 6 de Sant Cugat del Vallès. 
Havent estat comprovada la suficiència de la documentació d'acord amb l'art. 44) del 
Reglament del Mercat. 
 

ATÈS que la sol·licitud d'autorització per a la transferència dels drets 
concessionats a tercer es troba documentada amb la corresponent declaració 
responsable de la Sra. Mª Lluïsa Feliu Gríful, representant legal de la societat 
L’OBRADOR DE Mª GRÍFUL, S.L., sobre no trobar-se afectada per causa 
d'incapacitat i/o incompatibilitat, i ensems amb la declaració de voluntat formulant 
opció a l'explotació de la parada en règim de concessió administrativa  amb 
assumpció expressa de totes les obligacions derivades del Plec de condicions 
economicoadministratives de la concessió, Reglament del Mercat Municipal Torre 
Blanca i compliment estricte de la legislació aplicable en els ordres de la contractació 
administrativa, laboral fiscal i qualsevol altra. 
 

En base a tot l'anterior, es proposa al Ple municipal l'adopció de la següent: 
 

PROPOSTA D´ACORDS 
 

1r.- AUTORITZAR a l'actual titular de conformitat amb el que preveu l’art. 44 del 
vigent Reglament del Mercat Municipal de Torre Blanca en relació amb els articles 
128.1.5) del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955,  
i 226.2) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, d’aprovació del text de 
la Llei de contractes del Sector Públic, i de l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 16, 
article 5 apartat  5.3),  el traspàs de la concessió de les parades 1.38 i 1.39 del Mercat 
Municipal Torre Blanca a favor de la mercantil L’OBRADOR DE MªGRÍFUL, SL, amb 
CIF B-60604790 i domicili al C/Hospital 6 de Sant Cugat del Vallès, de qui és 
administrador únic, Mª Lluïsa Feliu i Griful, amb DNI 36972100-Z pel temps que resta 
de vigència de la concessió que finalitzarà el 9 d’abril de 2032 i amb els drets i 
obligacions derivats de la mateixa, constant incorporat a l'expedient informe favorable 
del Director del Mercat. 
           

2n.- PREVENIR al nou concessionari que haurà de constituir fermança 
definitiva en forma reglamentària, per un import de 1.930,85 € (mil nou-cents trenta 
euros amb vuitanta-cinc cèntims), equivalent al 4% del valor estimat de la parada i 
acreditar davant de l’Ajuntament el compliment de les obligacions tributàries que es 
puguin derivar del Reial Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, i Reial Decret 
828/1995, de 29 de maig, pels quals s’aproven de manera respectiva la Llei i el 
Reglament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 
documentats. 
 

3r.- APROVAR l’exempció, als nous concessionaris, dels drets de traspàs en 
virtut de que estableix l’article 4 de l’Ordenança Fiscal 16 Taxa per la prestació dels 
serveis dels Mercats Municipals, vigent per a l’any 2017. 
 

4t.- AUTORITZAR a l'Alcaldia o regidor/a en qui delegui per a la signatura en 
nom i representació municipal d'escriptura pública de la transferència de drets 
concessionats sobre les parades 1.38-1.39 del Mercat en els termes que preveu 
l’article 226.2.d) del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s´aprova el vigent text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
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5è.- TRASLLADAR els anteriors acords a l'Organisme Autònom de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, a la Tresoreria Municipal i als propis 
interessats, als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ  
 

. REGIDORA DE COMERÇ, SRA. MAYTE PEREZ: El punt núm. 19, igual que 
hem fet altres vegades, és un traspàs, no veritablement un traspàs com podem 
entendre, sinó una societat que ja consta, una Societat Limitada com és l’obrador de 
Maria Griful, dintre hi ha dues societats: una és una societat limitada i l’altra és una 
societat regular col·lectiva i llavors ja sabeu que de fa un temps les societats regulars 
col·lectives havien de fer el canvi a societats limitades i llavors el que demana la Rosa 
Maria Feliu és fer aquest canvi de societat regular col·lectiva i així estar inscrita 
correctament dintre de l’Obrador de Maria Gríful. Com que és un canvi de societat no 
té drets de traspàs, però sí que ha de fer una fermança de 1.930,85 euros.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

(Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 

20.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE TRASPÀS DELS DRETS 
CONCESSIONALS DEL LOCAL EXTERIOR NÚM. 8 DEL MERCAT MUNICIPAL 
TORRE BLANCA.  
 

VISTA la instància presentada de manera conjunta pel Sr. Pablo Pérez-Cabrero 
i Batlló amb DNI 37.279.807-E, com a representant legal de la societat AL DENTE 
SANT CUGAT SL, (anteriorment denominada INPAPECA SL) amb CIF B-62336854, 
com a actual concessionària dels drets concessionals del local exterior núm. 8 del 
Mercat Municipal Torre Blanca i per Joaquin Bellver Gràcia, amb DNI 39.128.440-N, 
representant legal de la societat AZAHAR IDEAS SL, amb CIF B-65024838, havent 
estat comprovada la suficiència de la documentació d'acord amb l'art. 44) del 
Reglament del Mercat.  
 

ATÈS que la sol·licitud d'autorització per a la transferència dels drets 
concessionats a tercer es troba documentada amb la corresponent declaració 
responsable del Sr. Joaquin Bellver Gràcia, sobre no trobar-se afectada per causa 
d'incapacitat i/o incompatibilitat i ensems amb la declaració de voluntat formulant opció 
a l'explotació de la parada en règim de concessió administrativa amb assumpció 
expressa de totes les obligacions derivades del Plec de condicions economico-
administratives de la concessió, Reglament del Mercat Municipal Torre Blanca i 
compliment estricte de la legislació aplicable en els ordres de la contractació 
administrativa, laboral fiscal i qualsevol altra. 
 

En base a tot l'anterior, es proposa al Ple municipal l'adopció de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 

1r.- AUTORITZAR a l'actual titular de conformitat amb el que preveu l’art. 44 del 
vigent Reglament del Mercat Municipal de Torre Blanca en relació amb els articles 
128.1.5) del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, 
i 226.2) del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, d’aprovació del text de 
la Llei de contractes del Sector Públic i de l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 16, 
article 5 apartat 5.8, el traspàs de la concessió del local exterior núm. 8 del Mercat 
Municipal de Torre Blanca, a favor de la mercantil AZAHAR IDEAS SL, amb CIF B-
65024838, i domicili al carrer Mallorca, 82 entresòl de Barcelona, de qui és 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.02.17                    pàg. 55 

 
ESBORRANY ACTA 

administrador únic, Joaquin Bellver Gràcia, amb DNI 39.128.440-N pel temps que 
resta de vigència de la concessió que finalitzarà el 8 de setembre de l'any 2048 i amb 
els drets i obligacions derivats de la mateixa, constant incorporat a l'expedient informe 
favorable del Director del Mercat. 
 
         2n.- APROVAR la liquidació de drets de traspàs a càrrec del nou concessionari, 
per import de 23.336,18 € (vint-i-tres mil tres-cents trenta-sis euros amb divuit 
cèntims), de conformitat amb el que determina l'article 5 Tarifes, apartat 5.3 per 
traspàs de parada botiga o local), de l'Ordenança Fiscal núm. 16, vigent per al 2017. 
           

3r.- PREVENIR al nou concessionari que haurà de constituir fermança definitiva 
en forma reglamentària, per un import de 6.222,98 € (sis mil dos-cents vint-i-dos euros 
amb noranta-vuit cèntims), equivalent al 4% del valor estimat de la parada i acreditar 
davant de l’Ajuntament el compliment de les obligacions tributàries que es puguin 
derivar del Reial Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, i Reial Decret 828/1995 
de 29 de maig, pels quals s’aproven de manera respectiva la Llei i el Reglament de 
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentats. 
 

4t.- AUTORITZAR a l'Alcaldia o regidor/a en qui delegui per a la signatura en 
nom i representació municipal d'escriptura pública de la transferència de drets 
concessionats sobre el Local exterior núm. 8 del Mercat en els termes que preveu 
l’article 226.2.d) del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s´aprova el vigent text refós de la Llei de Contractes del sector Públic. 
 

5è.- TRASLLADAR els anteriors acords a l'Organisme Autònom de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, a la Tresoreria Municipal i als propis 
interessats, als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. REGIDORA DE COMERÇ, SRA. MAYTE PEREZ: El següent punt sí que és 
un traspàs. Es tractaria de l’empresa AL DENTE SANT CUGAT traspassa el seu local 
exterior número 8 cap a AZAHAR IDEAS, perquè ho pugueu visualitzar una mica més 
tots, és l’empresa NO TINC TAULA passaria al Frankfurt GESEN, val?, per a que tots 
ens situem, llavors aquí sí que hi ha uns drets de traspàs, que són 23.336,18 euros i 
també hi ha una fermança de 6.222,98 euros. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

(Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
OCUPACIÓ I POLÍTIQUES COMARCALS 
 

21.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 
190/2017, D’ADHESIÓ A LA XARXA DE SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ (XARXA 
XALOC). 
 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 26 de 
novembre de 2015 va aprovar el dictamen pel qual aprovava el Protocol general per a 
l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa XALOC) que formalitza en 
certa mesura la xarxa de Serveis Locals d’Ocupació que ja va promoure la Diputació 
de Barcelona des de fa més de 25 anys. 
 

L’adhesió dels ens locals al protocol d’aquesta Xarxa, no suposa cap aportació 
econòmica per part de l’Ajuntament, sinó el compromís de fer treball comú per a la 
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millora i la transferència de coneixement i bones pràctiques dels Serveis Locals 
d’Ocupació i la inclusió del logotip de la Xarxa en la difusió que l’Ajuntament faci de les 
accions del Servei d’Ocupació Municipal. 
 

D’altra banda, la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona va 
presentar en data 10 de gener proppassat el Catàleg de programes i recursos del seu 
àmbit per als Ajuntaments. 
 

En el cas de la subvenció prevista pel Servei de Mercat Laboral per a les 
estructures bàsiques municipals i supramunicipals dels Serveis Locals d’Ocupació 
(SLO), una condició de la concertació és haver sol·licitat a la Diputació de Barcelona 
l’adhesió al Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa 
XALOC) referit anteriorment. 
 

El Servei Municipal d’Ocupació té previst al Pressupost Municipal d’Ingressos 
per a l’exercici 2017, un import de subvenció del Catàleg de la Diputació de 
40.000,00€ i, per tal de fer efectiu l’ingrés previst, preveu sol·licitar una de les 
subvencions a la que es fa referència en el paràgraf anterior. 
 

El termini per a la presentació de la sol·licitud de la referida subvenció va 
finalitzar el proppassat dia 7 de febrer actual i la sol·licitud d’adhesió al Protocol havia 
d’estar presentada amb anterioritat a aquesta data. 
 

Per tots els motius esmentats i, per raó de la urgència de presentar la sol·licitud 
d’adhesió abans del 7 de febrer, es va proposar a l’Alcaldia l’aprovació per Decret dels 
punts necessaris, d’acord amb el model de sol·licitud d’adhesió que va aprovar la 
Diputació de Barcelona, de forma que, en data 27 de gener proppassat fou dictat el 
Decret d’Alcaldia núm. 190/17 que obre incorporat a l’expedient i que, literalment, en 
la part dispositiva, diu: 

 
1r. APROVAR la sol·licitud d’adhesió del Servei d’Ocupació Municipal de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa XALOC), 
d’acord amb el Protocol aprovat per la Diputació de de Barcelona, en sessió de data 
26 de novembre de 2015. 
 
2n. NOMENAR la Sra. Glòria García Vera, Cap del Servei d’Ocupació Municipal, com 
a referent tècnic dins la Xarxa, que actuarà com a interlocutor amb la Diputació de 
Barcelona. 
 
3r. TRAMETRE certificat de la present Resolució a la Diputació de Barcelona junt amb 
el model establert per la Diputació per a la sol·licitud d’adhesió. 
 

En base a l’anterior, es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 

- RATIFICAR en tots els seus extrems, propis termes i textualitat literal, el 
Decret d’Alcaldia núm. 190/17, de 27 de gener, pel qual s’aprova la sol·licitud 
d’adhesió del Servei d’Ocupació Municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a 
la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa XALOC), d’acord amb el Protocol 
aprovat per la Diputació de de Barcelona, en sessió de data 26 de novembre de 2015. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
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. TINENT D’ALCALDE D’OCUPACIÓ I POLÍTIQUES COMARCALS, SR. 
PERE SOLER: Això és casi, casi, un pur tràmit. Per tal de rebre les subvencions de la 
Diputació, corresponents al que serien els Plans d’Ocupació i tot el que seria la forma 
estructural de les subvencions de la Diputació de Barcelona, doncs la Diputació va 
posar en marxa la Xarxa de Serveis Locals i ens demana que ens adherim. Això no 
comporta cap cost econòmic, senzillament sí que és un impediment per rebre 
subvencions de la Diputació si no estem adherits. Per tant, és un pur tràmit i demano 
la seva aprovació.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

(El present punt fou aprovat per assentiment dels 23 membres electius 
presents, en trobar-se absents en el moment de la votació els regidors Sr. 
Ferran Villaseñor i Sr. Ignasi Bea). 
 
MOCIONS INSTITUCIONALS 
 

22.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A LA MILLORA DE LES ÀREES DE JOCS 
INFANTILS EXISTENTS A LA NOSTRA CIUTAT, MITJANÇANT LA INTRODUCCIÓ 
DE SÓL DE CAUTXÚ EN AQUELLS PARCS ON SIGUI POSSIBLE. (*) 
 

Atès que, l'Ajuntament de la nostra ciutat recentment ha licitat la conservació i 
manteniment de les àrees de jocs infantils públiques. 

 
Atès que, en aquesta licitació no és obligatòria la millora de les àrees de joc 

introduint paviments de seguretat (és opcional i només aporta més punts a l'empresa 
que concursa) i, en el millor dels casos, afecta molt poques àrees de joc del nostre 
municipi. 

 
Atès que, Sant Cugat del Vallès disposa d'una gran quantitat d'àrees de joc 

infantils públiques on la presència, de forma global, de sòl de cautxú és molt 
minoritària. Aquesta circumstància té lloc tant al centre de la ciutat com en els 
diferents districtes perifèrics (a descomptar l'EMD de Valldoreix que té les seves 
pròpies competències al respecte). 

 
Atès que, resulta fàcil comprovar com els parcs on sí que s'ha introduït 

parcialment sòl de cautxú solen estar més concorreguts que aquells on no hi ha cap 
superfície d'aquest material (aquests últims, que són la gran majoria, tenen la terra o 
l'herba com paviment de joc). 

 
Atès que, les superfícies de cautxú poden tenir un major ús durant l'any per 

patir en menor mesura les inclemències del temps (les superfícies de terra o herba 
poden quedar enfangades durant dies o fins i tot pot haver presència de tolls si el 
manteniment no és el correcte). 

 
Atès que, Sant Cugat del Vallès ha renovat el segell de Ciutat Amiga de la 

Infància que atorga UNICEF, el que suposa incorporar el punt de vista dels nens i 
nenes, així com els seus interessos, en la presa de decisions. 
 

Atès que l’actual normativa de jocs infantils i paviments amortidors 
UNE1177:2009 especifica els diversos materials que poden ser usats com a paviment 
de seguretat en les àrees de jocs infantils, entre els quals hi ha el revestiment sintètic 
amortidor (cautxú) el sauló i la sorra. La tria del material depèn de la zona i de l’alçada 
de la caiguda de l’element de joc. 
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Atès que el paviment de cautxú és un paviment molt interessant per a certes 
zones al costat de zones pavimentades (carrers, places) però que té el gran 
desavantatge que en zones properes al sauló, terra o sorra es contamina molt 
fàcilment, s’endureix i perd la capacitat amortidora que té. 
 

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès subscriu els 
següents ACORDS: 
 

Primer.- Revisar i valorar per part dels serveis tècnics de l’ajuntament, la 
introducció del paviment de cautxú a les àrees de joc existents a la nostra ciutat. 
 

Segon.- Instal·lar paviment de cautxú, si tècnicament és el més recomanable, 
en aquelles àrees de joc infantil de nova creació. 
 
(*) Es fa constar que a efectes d’acta el text originari de la moció del grup 
municipal de C’s redactat en castellà, es tradueix al català de conformitat amb 
allò establert a l’art. 9.1) de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, 
en relació amb l’art. 3.1) del ROM.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Primero, 
quisiera agradecer la buena voluntad de todos los grupos municipales del Consistorio 
y el acuerdo con el equipo de Gobierno para que esta moción haya devenido 
institucional. A partir de hoy Sant Cugat contará con algunos parques e instalaciones 
públicas que incluirán suelos de caucho para amortiguar el impacto de nuestros hijos 
al caer de los columpios, de toboganes, de la ciudad, al igual que facilitar el 
mantenimiento de los mismos. Los acuerdos de la moción son los siguientes: primero, 
revisar y valorar por parte de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento la introducción 
de pavimento de caucho en las áreas de juego existentes en nuestra ciudad; segundo, 
instalar el pavimento de caucho si técnicamente es posible o lo más recomendable en 
aquellas áreas de juego infantil de nueva creación. Esta moción entrará en vigor lo 
antes posible, como se ha comprometido la Sra. Cristina Paraira y tendrá efecto, 
esperemos, en el próximo parque de les Planes, que se va a inaugurar en próximas 
fechas.  
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Seria 
per demanar que, és que aquesta moció ha quedat com molt estranya a l’estar 
bilingüe si quan la passem a l’Acta la podríem traduir. Ja no entro en quina llengua, tot 
i que tothom sap quina és la que defensem, però en tot cas, queda bilingüe i és 
estrany. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: D’acord. molt bé, doncs es recollirà a l’Acta, de fet 
jo crec que es recull. D’acord, molt bé, doncs Secretaria així ho farà.  

 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 

23.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES, ICV-EUIA 
I CUP-PC PER AL TANCAMENT DELS BAIXOS DE L’EDIFICI DEL CENTRE 
SOCIAL I SANITARI DE LA FLORESTA I L’HABILITACIÓ DE L’ESPAI PER AL 
TRASLLAT DEL CASAL DE JOVES DE LA FLORESTA. 
 

En el segon semestre de l'any 2016 es va posar en marxa el Casal de Joves de 
la Floresta, una petició sorgida del Consell de Barri i que va comptar des de bon 
començament amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat. En les reunions de treball 
mantingudes entre les veïnes i veïns, les tècniques de l'Ajuntament i els responsables 
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polítics del consistori, els primers van posar sobre la taula la petició que el Casal de 
Joves s'ubiqués en l'edifici del Centre Social i Sanitari, concretament en l'espai obert 
que hi ha sota de l'ala on és el CAP de la Floresta. 
 

La proposta d'Espai Jove de la Floresta és la recuperació d'un espai que teníem 
al barri i que donava sortides d'un oci constructiu a unes edats complicades com són 
els adolescents i joves. La Floresta és un barri perifèric, i veu la necessitat de 
vehicular tot aquest jovent que queda fora del centre de ciutat a alternatives on se'ls 
vinculi al veïnat, a pensar i a fer activitats que els estimulin i motivin. 
 

La ubicació d'aquest tipus d'equipament en aquest espai obert al parc ofereix la 
possibilitat de consolidar el parc com a zona d'activitats infantils i juvenils. La seva 
distància de zones habitades fa que sigui un espai òptim per activitats a l'aire lliure, 
com ja s'està fent en el marc de la festa major, però que té potencial també per 
activitats com ara l'assaig musical, etc. 
 

El projecte de tancament i habilitació del Casal de Joves en aquest indret va ser 
presentat als pressupostos participatius de Sant Cugat de l'any 2016 amb el següent 
descriptor: 
 
Es condicionarà una part de la planta soterrani de l’actual Centre Social i Sanitari. Es 
faran les parets, la pavimentació i l’acondicionament interior. Permetrà oferir als joves 
un espai de trobada en un entorn pròxim a l’estació de Ferrocarrils. La ubicació 
escollida també afavorirà la vinculació dels col·lectius joves i adolescents amb el teixit 
social i associatiu de la Floresta. 
 

El projecte va rebre el suport de 888 vots, que tot i ser una xifra important no va 
ser suficient per a ser seleccionat per a la seva execució. 

 
Atès que hi ha projectes que pel seu impacte en la millora de la ciutadania del 

municipi precisen del compromís de l'Ajuntament més enllà de processos conjunturals 
de participació ciutadana. 
 

Atès que és altament impossible que projectes que afecten a un barri puguin ser 
votats en el conjunt del municipi malgrat l'alta participació veïnal (18% en el cas de la 
Floresta). 
 

Atès que la recuperació d’aquest espai millora l’oferta d’oci per als joves del 
municipi en general i de la Floresta en particular. 
 

Atès que l'espai que està ocupant actualment el Casal de Joves és un espai 
provisional compartit amb l'Agrupament Escolta de la Floresta i que redueix les 
possibilitats d'ús als dies laborables. 
 

El Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat acorda: 
 

1r.- Donar suport al tancament i habilitació dels baixos del Centre Social i 
Sanitari de la Floresta per ser destinat a l'espai del Casal de Joves del barri. 
 

2n.- Fer un projecte de tancament i habilitació de l'espai ubicats als baixos de 
l'edifici. 
 

3r.- Estudiar els costos i cercar vies de finançament a través de possibles 
romanents de l'any 2016 per a poder executar l'obra l'any 2017. En cas de no ser 
possible incorporar-ho al Pressupost del 2018. 
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4t.- Demanar al Consell de Barri de la Floresta que destini una part del 
pressupost de lliure disposició de l'any 2017 al finançament d'aquest projecte. 
 

5è.- Informar de l'acord al Consell de Barri de la Floresta. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Hi ha esmenes de Convergència i Demòcrates. 
Té la paraula el Sr. Piqué. 
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: La 
moció fa referència al tancament dels baixos que hi ha a l’edifici del Centre Social i 
Sanitari de La Floresta, que per la gent que no conegui l’edifici és un edifici que conté 
dues sales, una que, diguem-ne, està per tancar, és a dir, que hi ha les columnes, a 
vista, i que hi ha un espai, que és el que és objecte d’aquesta moció i, l’altra, 
evidentment, que té les dues o tres plantes, el que té un soterrani. El motiu de la 
moció té a veure amb el fet de que fa ja uns quants mesos, des del Consell de Barri 
de la Floresta, es va plantejar la necessitat de posar en marxa un casal de joves. 
Aquest projecte es va presentar a l’Ajuntament, concretament a la Regidoria de 
Cultura, i així es va decidir doncs tirar-ho endavant, com tants altres projectes que 
neixen als barris o neixen a altres àmbits de la ciutat. En aquell moment va coincidir 
en el temps amb el fet de que l’Agrupació Escolta de la Floresta també va canviar 
d’espai i va ser traslladada al que és l’antic Centre Cívic, al costat de les Pistes de 
Can Llobet. Un espai interessant, un espai molt ben ubicat i un espai en el qual quan 
es va parlar del Casal de Joves es va pensar en la possibilitat d’ubicar-lo de manera 
provisional a tocar o compartint espai justament amb el CAU. Sempre es va pensar 
que era una ubicació provisional, una ubicació que el que buscava, el que pretenia, el 
que perseguia era justament ubicar-se en un espai nou sempre en l’imaginari 
col·lectiu dels joves de la Floresta, de les persones que van participar al Consell de 
Barri, de moltes veïnes i veïns, doncs anar justament allà la que hi ha la que està, que 
abans he comentat que està per tancar, només es veuen les columnes. És una 
ubicació molt destacable per activitats que estan molt vinculades amb aquest segment 
dels col·lectius socials, en aquest cas dels joves perquè tal com es comenta a la 
moció doncs està prou allunyat de les zones urbanes i permet activitats amb una certa 
tranquil·litat sense molestar, amb el benentès de que de vegades el soroll pot ser 
també un element a tenir en compte. Aquest projecte, en qualsevol cas, va tirar 
endavant al costat de l’espai que he comentat abans, el del Centre Cívic, 
conjuntament amb el CAU i els joves de la Floresta, que formaven part d’aquest 
entorn quan van començar a iniciar el projecte, esperonats per nosaltres mateixos, 
quan dic nosaltres mateixos vol dir les veïnes i veïns del Consell de Barri, els vam 
animar a presentar el projecte del tancament als processos participatius de Sant 
Cugat. Val a dir que és un projecte que va tenir molt de suport, destacable, 888 vots, 
però per raons que ara no venen al cas, però que té molt a veure amb la demografia 
doncs no va tirar endavant. Per aquest motiu vam pensar i així vam decidir, intentar 
trobar una trajectòria d’una petició que tenia molt de sentit, un projecte que tenia molt 
de sentit i és per això que el motiu d’aquesta moció i els acords que ara llegiré molt 
ràpidament són els que reflecteixen aquesta moció: en primer lloc, es parla de donar 
suport a aquest tancament i habilitar-ho com espai de Casal de Joves del barri; es 
demana també un acord per fer un projecte de tancament ubicat als baixos, és 
redundant però en tot cas, reforça el primer punt; es parla d’estudiar els costos i 
cercar vies de finançament a través de possibles romanents de l’any 2016, per poder-
se acotar l’obra l’any 2017 si fora possible; i en el cas de no ser possible, incorporar-
los en els Pressupostos de 2018; i també s’incorporava una petició que era demanar 
al Consell de Barri de la Floresta que destinés una part dels pressupostos de lliure 
disposició d’aquest any 2017 al finançament d’aquest projecte. Bé, la idea d’aquest 
quart punt, tenia a veure amb el fet de que moltes vegades s’havia arribat a algunes 
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intervencions públiques d’alguns partits del Govern i no del Govern, de manera 
implícita, potser no de manera pública de vegades, perquè no destinar diners de lliure 
disposició per a determinades actuacions a nivell de barri. En qualsevol cas, bé, no 
entrarem a discutir si és possible o no, evidentment tot és possible, s’ha fet en altres 
moments i el que demanàvem aquí era justament que si s’aprovava aquesta moció 
doncs que es demanés al Consell de Barri que destinés una part del Pressupost a 
aquest objectiu. La idea era evidentment que fos el Consell de Barri qui destinés amb 
els seus procediments donar suport a aquesta iniciativa de finançament o de 
cofinançament, el que s’entén que amb el pressupost no arribaria ni de bon tros. Dit 
això, plantegem el tema de les esmenes ja, pel mateix preu? Ens posicionem? 
D’acord. Dit això, no estem d’acord amb les esmenes que plantegen els partits del 
Govern, perquè senzillament, al nostre parer, maten tot el sentit de la moció i és una 
moció pensada per construir no pas per bloquejar dinàmiques de barri. La moció, tal 
com està presentada, té cinc acords i vostès substitueixen el primer i el segon per una 
esmena que elimina tot de manera explícita, que l’espai objecte de tancament es 
destini a un espai jove; i els altres dels acords següents, el 3 i el 4, també se’ls 
carreguen, uns que estan destinats a pensar com abordar des del punt de vista 
econòmic aquest projecte i el redueixen a una petició de procés participatiu del barri 
per decidir els usos d’aquests espais. I n’afegeixen un altre, que en qualsevol cas, 
suposo que hi toca. Ens preguntem, perquè ens va arribar que les Comissions 
Informatives semblava com si les veïnes i els veïns de la Floresta tinguéssim una 
contradicció, una confusió de sobre què volíem, si una biblioteca provisional, un espai 
de lectura o un casal de joves. Evidentment eren les dues coses, no era una en 
comptes de l’altra. Clar, la pregunta que ens fem és i toca, si vostès, doncs vostès 
però segurament ho podríem fer a tothom, no vull ser crític només al parlar de vostès, 
si vostès llegeixen les Actes dels Consells de Barri o si vostès valoren el que allà es 
parla i es decideix. Vostès sabien que el projecte d’espai jove es va presentar al 
Consell de Barri de la Floresta i va ser ovacionat per les persones allà presents. 
Vostès sabien que aquest projecte en aquests termes es va presentar a la Regidoria 
de Cultura fa més de 6 mesos i, per tant, no és un projecte nou. Vostès sabien, 
perquè ho han comentat abans, que en aquests termes es va presentar també el 
projecte als pressupostos participatius i, per tant, no és un projecte nou. Des d’aquest 
punt de vista no podem acceptar les esmenes, ja que seria com no respectar el que 
allà es va acordar al si del Consell de Barri. Ens preguntem què haguessin fet si el 
projecte hagués tingut el suport de prou persones en els pressupostos participatius de 
Sant Cugat. Haguessin dit que no es podia fer perquè caldria un procés participatiu al 
barri per a decidir els seus usos? Vostès sabien que des del primer moment, en totes 
les reunions que es van fer per part del Casal Jove i de l’Espai de Lectura, sempre i 
sempre s’han fet amb la presència de veïnes i veïns de la Floresta, perquè els dos 
projectes, el de la biblioteca provisional, espai de lectura i el projecte de casal jove, no 
són un projecte de la CUP ni d’ERC-MES, ni ICV-EUiA, són projectes que han nascut 
del barri de la Floresta, són projectes que s’han pensat i s’han elaborat i s’han redactat 
de manera col·lectiva. Són els projectes que es van fer arribar a l’Ajuntament, per tant, 
l’argument utilitzat a la Comissió Informativa d’Urbanisme apuntant que els veïns 
tenien una confusió respecte als espais per justificar el seu posicionament contrari, 
més aviat apunten a pensar que la confusió probablement la tenien vostès. I amb això 
no estem pas dient que estiguem en contra dels processos participatius, cosa que 
creiem que no cal dir-ho, el que ens sorprèn encara és que sigui, encara que sigui una 
mica, és la seva petició en aquest sentit. Tanmateix agraïm la idea perquè al barri 
tenim altres problemes que sí que necessitarien un procés participatiu per abordar de 
manera col·lectiva temes com per exemple l’aparcament del carrer Pas de l’Estació, 
Sr. Calvet, per exemple. Tornem a la moció, però, volem apuntar que les raons a les 
quals se sustenten la petició de tancament de l’espai per aquest any, a ser possible, 
l’any 2018, denota una urgència, la urgència que té el barri per habilitar aquest espai. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’anar acabant. Sr. Piqué, ha d’anar acabant. 
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. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Com vostès saben, perquè van participar com administració responsable, el CAU es 
va traslladar a l’antic Centre Cívic, a tocar de les Pistes de Can Llobet, allà és on 
properament hi anirà també el segment de joves de 12 a 17 anys i els problemes 
d’espai que tenen s’accentuaran. Es tracta, per tant, també de preveure aquest 
problema abans de que es posi en marxa aquesta franja, aquest espai, destinat a 
aquesta franja de joves. Si es fixen, i ja vaig acabant, la moció parla principalment de 
donar suport, de fer un projecte, d’estudiar, de cercar, però per donar-li sentit a 
aquests verbs és necessari un mínim de compromís, per això la petició d’incorporar-
ho als pressupostos de 2018, amb el benentès que hi ha temps suficient aquest 2017 
per fer el projecte i estudiar els costos. I ara sí que acabo de veritat, si em deixa l’últim 
fragment. Arribat a aquest punt, un té la sensació que el diàleg podria ser millor, molt 
millor. No és la primera vegada que posem sobre la taula la necessitat de millorar la 
interlocució entre el Consell de Barri de la Floresta i els responsables municipals, amb 
una millor interlocució, sens dubte, es podria respondre millor a allò que les nostres 
veïnes i veïns demanen, i allò que es treballa en els Consells de Barri.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per part d’ERC-MES, el Sr. Gómez, i després per 
part d’ICV-EUiA, com a proponents, la Sra. Casamitjana. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Jo seré 
breu, en tant que el Sr. Piqué, en la doble condició de portaveu del Consell de Barri i 
regidor de la CUP, doncs n’ha fet una molt bona exposició. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Que li hem deixat minuts avui al Sr. Piqué, que 
parla molt poc en els Plens. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Ho 
compensem amb els minuts que jo no en faré ús. En tot cas, dir que nosaltres, com 
no pot ser de cap altra manera, també presentem aquesta moció perquè entenem que 
és viable, a l’espai no hi ha cap conflicte entre dos espais, el que hi ha és la possibilitat 
de que l’espai aculli tant un espai jove com una biblioteca, és urgent, perquè 
actualment el Casal de Joves, tal i com està ubicat, doncs no està en unes condicions 
adequades i està en una permanent provisionalitat i sobretot, és necessari, perquè si 
Sant Cugat és una ciutat jove, la Floresta també és un barri jove i si ja és difícil trobar 
alternatives d’oci per al jovent a la nostra ciutat, una ciutat que expulsa al jovent, 
gràcies a les seves polítiques, doncs encara ho és més en un barri com la Floresta, 
que o bé se sent expulsat del barri i ha d’anar a cercar l’oci al nucli o bé, encara pitjor, 
se n’ha d’anar a altres municipis. Per tant, és necessari que la Floresta compti amb un 
espai jove i és per això que portem aquesta proposta, una proposta que neix al barri, 
que neix dels veïns i veïnes, joves i també compta amb el suport dels veïns i veïnes 
de la Floresta que no són tan joves i que també han fet una crida per a que això es 
tingui en compte. No podem recolzar les esmenes perquè, com deia, entenem que és 
urgent i justament amb les seves esmenes el que fan és dilatar la necessitat d’un 
espai jove a la Floresta.  
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Bé, doncs ja només per acabar, nosaltres ens hem afegit a la moció de la CUP 
perquè ens semblava del tot pertinent portar aquesta proposta al Ple, fonamentalment 
per dues raons: una, perquè va sorgir del propi Consell de Barri de la Floresta; i l’altra, 
perquè va ser presentada en el marc dels pressupostos participatius, que evidentment 
no va sortir guanyadora, però que sí que va tenir un nombre important de vots. I aquí 
volíem incidir un moment amb que com que hem d’arreglar això, perquè tenim present 
que un projecte que es treballa i sorgeix en un barri de la ciutat, doncs perquè rebi el 
suport necessari del conjunt del municipi doncs tenint en compte que tenim una ciutat 
molt centralitzada això ho hauríem d’aclarir, perquè sinó mai tindrà el suport suficient 
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per sortir endavant, per tant, creiem que aquest aspecte s’hauria de mantenir en la 
moció tal com la tenim i dir que a la moció, jo me l’he tornat a llegir vàries vegades 
arrel d’aquesta confusió, que representa que va sortir, i jo interpreto que en tot 
moment es fa esment a que ha de ser un espai per a joves i jo no he vist que en cap 
moment sortís el tema de la biblioteca, doncs i és així, perquè és tal com va ser 
proposat en el Consell de Barri. Per tant, nosaltres votarem a favor de la moció 
original i no votarem les esmenes que han presentat PSC i Convergència.  
 

ESMENES DE CONVERGÈNCIA I PSC SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 
 

- ESMENES QUE ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGENCIA I EL PSC 
PRESENTEN A LA MOCIÓ CONJUNTA D’ERC-MES, ICV-EUIA I CUP-PC PER AL 
TANCAMENT DELS BAIXOS DE L’EDIFICI DEL CENTRE SOCIAL I SANITARI DE 
LA FLORESTA I L’HABILITACIÓ DE L’ESPAI PER AL TRASLLAT DEL CASAL DE 
JOVES DE LA FLORESTA. 
 
ESMENA 1 
 
Canviar l’atès segon per un de nou amb el redactat següent: 
Atès que aquest projecte va rebre un ampli suport en el procés de pressupostos 
participatius, però no va ser suficient per sortir-ne escollit. 
 
ESMENA 2 
 
Suprimir els acords primer i segon per un de nou amb el redactat següent: 
Primer.- Elaborar un projecte de tancament i habilitació de l’espai ubicat als baixos del 
Centre Social i Sanitari de la Floresta. 
 
ESMENA 3 
 
Suprimir els acords tercer i quart per un de nou amb el redactat següent: 
Segon.- Instar al Consell de Barri de la Floresta que, a través d’un procés participatiu 
decideixi els usos d’aquest espai.  
 
ESMENA 4 
 
Afegir un nou acord amb el redactat següent: 
 
Que el nou espai estigui recollit dins del futur pla d’equipaments (2018-2025) formant 
part del conjunt d’espais polivalents dels barris de la ciutat.  
 

TORN PRESENTACIÓ ESMENES DE CONVERGÈNCIA I PSC 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Sr. Calvet, per presentar les esmenes, té 
la paraula. 
 

. TINENT D’ALCALDE, SR. DAMIÀ CALVET, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: 
Trobo que ha fet una intervenció, Sr. Piqué, amb un to gairebé enfadat, defensant-se 
de les esmenes que hem presentat abans d’escoltar el nostre raonament, quan 
nosaltres compartim l’esperit de la moció, el compartim, absolutament. El que planteja 
la moció té molt sentit, el tancament dels baixos del Centre Social i Sanitari de la 
Floresta té molt sentit, jo diria que és necessari. Jo hi he estat en aquest centre social 
sovint, en reunions referents al Pla de Millora Urbana de la Floresta i en altres, el Sr. 
Carles Brugarolas i jo hi vam dinar en una Festa Major per aixoplugar-nos de la pluja i 
efectivament aquell és un espai que no està bé i que tancat es pot aprofitar com a ús, 
diguéssim, per als joves o pel barri de la Floresta. En tot cas, nosaltres el que 
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plantegem amb aquestes esmenes és fer el projecte, perquè és un projecte que no és 
només tancar els baixos, és un projecte que ha d’agafar el que és, el que hi ha 
construït ara, analitzar l’espai que ja està tancat, espai que si se li vol donar un ús de 
biblioteca, que per cert, un ús de biblioteca exigeix d’uns permisos que també s’han 
de saber gestionar i que exigeix d’uns entorns, inclús des d’un punt de vista edificatori, 
que també s’han de saber gestionar, doncs amb l’espai aquest ja tancat s’hi ha de 
practicar unes obertures, l’espai que ara és obert i s’ha de tancar s’ha d’estudiar com 
es relaciona amb aquest espai ja tancat, s’ha d’estudiar com es relacionen ambdós 
espais amb l’exterior i, per tant, estem parlant d’un projecte que té el seu punt de 
complexitat. No hi ha cap voluntat de demora, hi ha la voluntat d’agafar el que tenim 
construït, estudiar l’espai ja tancat com s’ha de transformar, l’espai que s’ha de tancar 
com s’ha de transformar, la seva relació amb l’exterior i tot això plasmar-ho en un 
projecte que es pugui aprovar el més aviat possible. Ja li vaig dir que disposem ja dels 
plànols originals, els hem recuperat de l’Arxiu, els centres socials són encara de 
paper, per entendre’ns, ja hi estem treballant i, per tant, nosaltres compartim l’esperit 
de la moció, volem tancar els baixos del Centre Social i Sanitari. Què és el que no ens 
sembla del tot adequat per una moció? Que ja predeterminem els usos, perquè és 
possible que del projecte en surti la necessitat de pensar en usos complementaris 
amb els que hi ha ara sobre la taula i, sobretot, tampoc ens sembla de rebut indicar a 
través d’una moció del plenari que el Consell de Barri doti d’una partida de lliure 
disposició. Això ho dirà el Consell de Barri, que vostè presideix, quan toqui, però que 
des d’una moció de l’Ajuntament diguem a un Consell de Barri el què ha de fer, no ens 
sembla oportú i, per tant, aquesta part la traiem. Aleshores, si del debat en el Consell 
de Barri en surt una partida de lliure disposició, benvinguda sigui i sinó ho farem en el 
Pressupost i, per acabar, si això hagués sortit com a projecte guanyador del procés 
del pressupost participatiu doncs ho haguéssim fet, com no pot ser d’altra manera. 
Vostès preguntaven, què haguessin fet? Ho haguéssim fet. No va sortir i ara el que 
farem és fer el projecte i continuar amb el tràmit perquè efectivament compartim 
l’esperit de la moció. Aquells baixos s’han de tancar, cap voluntat de dilatar-ho en el 
temps, hi ha la voluntat de treballar-hi, de dotar-ho als usos adequats i de trobar les 
partides necessàries per a fer-ho i per això mantenim les esmenes. 
 

TORN DE POSICIONAMENT 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, es una buena 
moción para los que hemos vivido en la Floresta sabemos que eso es un espacio 
bastante complicado. Lo que sí es verdad es que aquí tenemos una situación de poco 
entendimiento. En el Consejo de Barrio participan todos los partidos que están aquí, 
con lo cual se pudo haber hecho un esfuerzo mayor por ponerse de acuerdo en las 
enmiendas y en el redactado. Yo creo que el redactado recoge parte importante de lo 
que es la propuesta original pero nunca va a ser la propuesta original. Veremos que la 
propuesta lleva aquí unas enmiendas, unas enmiendas no consensuadas como una 
derrota a lo que ha sido la negociación política durante todo el mes y si había que 
debatirlo más tiempo y tratar de consensuarlo durante más tiempo. Yo hubiera 
agradecido que se haga este esfuerzo. Por lo tanto, no sé cómo hacerlo ahora si ya 
entró en vigencia lo del ROM, tengo entendido que no, con lo cual se votan 
directamente las enmiendas. Yo votaré a favor de la moción pero me abstendré en las 
enmiendas. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres també estem d’acord amb l’esperit de la moció, creiem que aquest és un 
espai desaprofitat que es pot tancar i se li pot donar un ús, sigui de biblioteca o sigui 
de casal de joves, o dels dos, veurem d’aquest estudi del tancament què surt i encara 
que hagi estat aprovat al Consell de Barri que l’ús sigui de casal de joves com a última 
proposta provada, que ha sigut la última, sí que és veritat que hi havia l’altra proposta 
també de fer una biblioteca. Per tant, davant aquesta no contradicció però sí dualitat 
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de propostes entenem que l’ideal seria que de l’estudi del tancament, perquè s’ha de 
fer un projecte de tancament d’obra, surti quin és l’espai aprofitable, quants metres 
quadrats surten i si és possible combinar les dues iniciatives i si no és possible ja 
veurem quina és la que ha de primar, però potser serà el Consell de Barri qui tindria 
de decidir quina de les dues o si no es poden fer les dues, donat que hi ha les dues 
propostes.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Bueno, 
nosotros como participantes en el Consejo de Barrio de la Floresta vamos a dar apoyo 
a esta moción presentada por el Sr. Piqué, porque consideramos que es necesario, es 
decir, no podemos estar reiteradamente haciendo procesos participativos cuando 
claramente, en el último proceso participativo, salió como segunda opción más votada 
de la Floresta. Quiero recordar que la primera de todas fue la climatización del 
espacio del Pabellón de la Floresta, que actualmente creo que se está gestionando 
con el Sr. Eloi Rovira. Por tanto, es decisión de la ciudadanía, es voto de los vecinos 
del barrio de la Floresta y, por tanto, es una cosa que nosotros vamos a respetar. Es 
evidente que no es lo mismo pagar una biblioteca, un garaje o un centro de jóvenes. 
Por tanto, cuando se estableció un presupuesto de 270.000 euros para el cierre de 
este espacio, en el Centro Sanitario, nuestro Grupo C’s solicitó inmediatamente los 
planos, el proyecto de lo que se quería hacer. En ningún momento dado el Gobierno 
nos ha facilitado ningún tipo de información y ha seguido alegando que se quiere 
hacer una biblioteca. A ver, depende, con 270.000 euros se pueden hacer muchas 
cosas. Por tanto, creo que es necesario determinar la envergadura del proyecto, 
porque si no lo que estaremos haciendo es engañar, es defraudar a los ciudadanos 
que verán completado el proyecto pero no las expectativas que ellos tienen puestas 
en esta iniciativa. Por tanto, repito, votaremos a favor de la moción del Sr. Piqué y 
secundaremos el posicionamiento de las enmiendas de la CUP-PC.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Les esmenes són nostres. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Perdón, el 
posicionamiento de las enmiendas de Convergencia, o sea, votaremos en contra.  
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Un 
parell de coses Sr. Benejam. És que crec que vaig fer un esforç, vaig intentar-ho, 
enviant un missatge fins i tot per Internet, aclarir que una cosa és la biblioteca, que no 
és l’objecte d’aquesta moció, i l’altra, és el casal de joves. Vull dir, que són dues coses 
diferents, fins i tot en l’imaginari nostre amb espais diferents, no és un en contra de 
l’altre. Vaig intentar explicar-ho, en el seu moment, no me’n vaig sortir, però en tot cas 
li ho recordo només per a que s’ubiqui. El tema de la biblioteca a més, clar, ara no 
toca parlar-ne, però és més complex que això. Ja sabem que..., primer, ja veurem si 
es pot fer una biblioteca en majúscules en aquell espai d’allà. Segurament dependrà 
d’altres elements que la Diputació ens haurà de marcar i, en tot cas, insisteixo, com 
que no és l’objecte no el remeno massa. I Sr. Calvet, una cosa Sr. Calvet, en tot el 
que ha dit vostè, Sr. Calvet, se n’adona que perfectament podria servir per a donar 
suport a la moció tal com està? Se n’adona? Se n’adona que les esmenes que vostès 
plantegen no tenen res a veure amb l’argument que m’ha posat vostè?  
 

. TINENT D’ALCALDE, SR. DAMIÀ CALVET, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: 
Molt breument per reafirmar-me en les esmenes i per remarcar un fet que 
efectivament se’ns va entregar una proposta de posada en marxa d’una biblioteca 
provisional a la Floresta l’octubre de 2016, en el propi projecte hi ha una foto en la que 
es veu l’espai que hem de tancar i ens els plànols que acompanyen la proposta hi ha 
l’espai tancat, però l’espai que hem de tancar i és per això que proposem una esmena 
que digui, escolti’m, anem a estudiar-ho tot. Com he de transformar aquest espai, com 
he de transformar aquest altre, i com s’ha de relacionar amb l’exterior. En el propi 
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projecte de la biblioteca es veu l’espai que hem de tancar, això ens ho han entregat 
vostès, llavors davant d’aquesta contradicció nosaltres el que diem és anem a fer un 
projecte, fer un projecte que hi ha gent treballant, que hem recuperat els plànols, que 
hi estem treballant, i amb els plànols sobre la taula aleshores decidim, perquè és 
possible que veiem que hi ha algunes incompatibilitats respecte al plantejament de 
biblioteca que ens van entregar vostès mateixos des del Consell de Barri i amb el 
plantejament que fan ara amb aquesta moció i, per tant, no és que sigui contradictori 
presentar esmenes amb el plantejament de recolzar el tancament és que nosaltres 
volem tancar aquest espai per trobar-li el millor ús possible fruit d’un treball conjunt 
dels qui l’han d’utilitzar al Consell de Barri i lògicament del propi Ajuntament. 
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Per no avorrir massa, tampoc, a veure, en el document aquest té raó vostè que les 
persones que van fer el document que eren veïnes de la Floresta van posar una 
fotografia que pot generar aquesta confusió, però el text, la lletra, és molt clar, és molt 
diàfan, jo els convidaria a fer també una lectura, no només es guiïn per les imatges, 
perquè llavors segurament ja veuria que tot això que està dient no s’aguanta per 
enlloc. Val, gràcies. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En tot cas, jo crec que s’ha exposat ja tots els 
punts i ha d’entendre també Sr. Piqué, que fem les esmenes tenint en compte un 
document entrat per vostès, on ens genera aquest dubte i, per tant, entenem que hem 
de tenir la possibilitat o l’aclariment que ens han de fer arribar vostès en relació al 
tema dels usos, que evidentment respectarem el que es decideixi des de la Floresta. 
Passem a la votació de les esmenes. 
 

TORN DE VOTACIÓ ESMENES DE CONVERGÈNCIA I PSC 
 
Vots a favor:     12 (Convergència i PSC) 
Vots en contra: 11 (CUP-PC, C’s, ERC-MES i ICV-EUiA) 
Abstencions:      2 (PP i regidor no adscrit) 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Entenc que prosperen les esmenes i, per tant, 
s’aprova la moció amb les esmenes, Secretari? És així? Doncs queda aprovada la 
moció amb les esmenes i treballarem per tancar aquest espai i per tal que des de la 
Floresta se’ns indiqui els millors usos possibles, els que vostès decideixin. 
 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 
 

23.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES, ICV-EUIA 
I CUP-PC, AMB INCORPORACIÓ D’ESMENES DE CONVERGÈNCIA I PSC, PER 
AL TANCAMENT DELS BAIXOS DE L’EDIFICI DEL CENTRE SOCIAL I SANITARI 
DE LA FLORESTA I L’HABILITACIÓ DE L’ESPAI PER AL TRASLLAT DEL CASAL 
DE JOVES DE LA FLORESTA. 
 

En el segon semestre de l'any 2016 es va posar en marxa el Casal de Joves de 
la Floresta, una petició sorgida del Consell de Barri i que va comptar des de bon 
començament amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat. En les reunions de treball 
mantingudes entre les veïnes i veïns, les tècniques de l'Ajuntament i els responsables 
polítics del consistori, els primers van posar sobre la taula la petició que el Casal de 
Joves s'ubiqués en l'edifici del Centre Social i Sanitari, concretament en l'espai obert 
que hi ha sota de l'ala on és el CAP de la Floresta. 
 

La proposta d'Espai Jove de la Floresta és la recuperació d'un espai que teníem 
al barri i que donava sortides d'un oci constructiu a unes edats complicades com són 
els adolescents i joves. La Floresta és un barri perifèric, i veu la necessitat de 
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vehicular tot aquest jovent que queda fora del centre de ciutat a alternatives on se'ls 
vinculi al veïnat, a pensar i a fer activitats que els estimulin i motivin. 
 

La ubicació d'aquest tipus d'equipament en aquest espai obert al parc ofereix la 
possibilitat de consolidar el parc com a zona d'activitats infantils i juvenils. La seva 
distància de zones habitades fa que sigui un espai òptim per activitats a l'aire lliure, 
com ja s'està fent en el marc de la festa major, però que té potencial també per 
activitats com ara l'assaigs musical, etc. 
 

El projecte de tancament i habilitació del Casal de Joves en aquest indret va ser 
presentat als pressupostos participatius de Sant Cugat de l'any 2016 amb el següent 
descriptor: 
 
Es condicionarà una part de la planta soterrani de l’actual Centre Social i Sanitari. Es 
faran les parets, la pavimentació i l’acondicionament interior. Permetrà oferir als joves 
un espai de trobada en un entorn pròxim a l’estació de Ferrocarrils. La ubicació 
escollida també afavorirà la vinculació dels col·lectius joves i adolescents amb el teixit 
social i associatiu de la Floresta. 
 

El projecte va rebre el suport de 888 vots, que tot i ser una xifra important no va 
ser suficient per a ser seleccionat per a la seva execució. 
 

Atès que hi ha projectes que pel seu impacte en la millora de la ciutadania del 
municipi precisen del compromís de l'Ajuntament més enllà de processos conjunturals 
de participació ciutadana. 
 

Atès que aquest projecte va rebre un ampli suport en el procés de pressupostos 
participatius, però no va ser suficient per sortir-ne escollit. 
 

Atès que la recuperació d’aquest espai millora l’oferta d’oci per als joves del 
municipi en general i de la Floresta en particular. 
 

Atès que l'espai que està ocupant actualment el Casal de Joves és un espai 
provisional compartit amb l'Agrupament Escolta de la Floresta i que redueix les 
possibilitats d'ús als dies laborables. 
 

El Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat acorda: 
 

Primer.- Elaborar un projecte de tancament i habilitació de l’espai ubicat als 
baixos del Centre Social i Sanitari de la Floresta. 
 
 Segon.- Instar al Consell de Barri de la Floresta que, a través d’un procés 
participatiu decideixi els usos d’aquest espai. 
  

Tercer.- Que el nou espai estigui recollit dins del futur Pla d’equipaments (2018-
2025) formant part del conjunt d’espais polivalents dels barris de la ciutat. 

 
 Quart.- Informar de l'acord al Consell de Barri de la Floresta. 
 

24.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP-PC, ERC-
MES I ICV-EUIA PER UN SANT CUGAT LLIURE DE VIOLÈNCIA MASCLISTA. 
 

Atès que les dones patim molts tipus de violència: violència econòmica, de 
classe, la tortura, bèl·lica… Però hi ha, a més a més, una violència específica contra 
les dones i que s’ha emprat com a instrument per mantenir la discriminació, la 
desigualtat, les relacions jeràrquiques i el poder dels homes sobre les dones: la 
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violència masclista. Segons les dades oficials del Ministeri de l’Interior durant el 2016 
hi va haver 44 dones assassinades per les seves parelles, exparelles o relacions 
d’intimitat (hi ha 5 casos més que encara s’estan investigant). També durant el 2016 
ha mort un menor d’edat per culpa d’aquesta lacra i 26 infants i adolescents han 
quedat orfes de mare. 30 d’aquestes dones mortes eren de nacionalitat espanyola, 
estalviant-nos així arguments racistes sobre que la violència masclista ja només és 
qüestió de la immigració. La meitat de les assassinades tenien encara relació amb el 
seu assassí i l’altra meitat havien trencat la relació o estaven fent-ho. Per edats, afecta 
tots els trams tot i que predominen les dones d’entre 31 i 40 anys i les dones d’entre 
41 i 50 anys. Així, també podem esborrar els arguments que la violència masclista és 
producte d’un temps passat i que no afecta a les dones crescudes en democràcia. En 
definitiva, la violència cap a les dones doncs taca totes les edats, tots els grups i 
classes socials, totes les procedències, tots els racons de Catalunya, d’Espanya i del 
món. 
 

Atès que els assassinats masclistes són la punta de l’iceberg de la violència 
masclista. Segons la Macroencuesta sobre Violencia de Género 2015, un 13% de 
dones reconeixen haver patit violència física o sexual alguna vegada. Alhora, un 3% 
afirmen haver patit violència física o sexual per part de la parella actual, i un 2% l’han 
patida en l’últim any. Si ens agafem a les dades catalanes, tenim l’Enquesta de 
violència masclista del Departament d’Interior de l’any 2010 que diu que el 26,6% de 
les catalanes ha estat objecte, com a mínim, d’una agressió masclista d’especial 
gravetat al llarg de la seva vida. Les agressions masclistes greus inclouen violacions, 
intents de violació, tocaments sexuals amb violència física o amenaces, agressions 
físiques i amenaces de mort, o l’assetjament psicològic sever. Així doncs, aquest 
tràngol forma part de la vida i de la pell d’una de cada quatre dones catalanes. 
 

Atès que Amnistia Internacional assenyala que al món, una de cada tres dones 
pateix abusos al llarg de la seva vida i que el 70% de les dones assassinades ho són 
a mans de les seves parelles o ex parelles. No només hi ha maltractaments dins 
l’àmbit domèstic, sinó també al treball i a la societat: mutilacions sexuals, avortaments 
selectius per raó de sexe, maltractaments psicològics i els assetjaments sexuals, entre 
d’altres tipus de violència. Davant d’aquesta colpidora situació només hi cap la 
denúncia i el rebuig, el posicionament i l’acció. 
 

Atès que segons el VI Informe sobre l’Impacte de la violència vers les dones a 
Sant Cugat del Vallès de 2016 (1r semestre) acusa una tendència que no va a la 
baixa.  
 

Atès que el mateix informe revela que en les edats compreses entre 17 i 24 
anys són molt poques les usuàries en anys anteriors i cap en aquest primer semestre, 
quan les xifres genèriques avisen que en aquestes edats i degut a les noves 
tecnologies és una franja especialment vulnerable i procliu a la violència masclista, el 
que fa pensar en un coneixement deficient del servei que el municipi ofereix o pitjor, 
un no reconeixement de la violència masclista com a tal. 
 

Atès que el mateix informe diu que un dels problemes actuals de la violència 
masclista és la seva pròpia identificació; és a dir, que les dones, en el seu entorn 
laboral o social puguin identificar que s’està produint aquesta greu vulneració de drets 
humans. I rebla, que cal una major conscienciació ciutadana vers la violència 
masclista i més recursos humans i econòmics per a fer-hi front. 
 

Atès que les víctimes de violència masclista, sovint no tenen llibertat de 
moviments ni possibilitat de realitzar consultes anònimes quan ho desitgin. L’horari 
d’atenció i seguiment hauria de contemplar el màxim d’hores possibles i fer-se 
extensiu a tots els barris i districtes de la ciutat. 
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Atès que es calcula que per a sortir del cicle de la violència masclista es 

necessiten uns 10 anys i actualment només es cobreix en termes d’habitacionalitat 6 
mesos (cases d’acollida) i un any (en termes d’assistència psicològica i terapèutica). 
 

Atès que les dificultats econòmiques a les que s’ha d’enfrontar una dona que 
fuig del seu maltractador, s’agreugen a la nostra ciutat per l’elevadíssim preu de 
l’habitatge, fent gairebé impossible la reinserció de les víctimes, especialment aquelles 
que són monoparentals. 
 

Atès que l’adolescència és el grup de risc més vulnerable, i només s’han fet 
dues xerrades preventives el passat any 2016. 
 

Atès que si la infància i adolescència que ha viscut violència no té patrons i 
models de salut efectiva constants té un alt risc de repetir patrons d’abús. 
 

Atès que en la lluita contra la violència masclista és tan important l’assistència a 
les supervivents, com la prevenció i l’educació des dels primers anys de la infantesa. 
 

Atès que prop de la meitat dels assassins masclistes intenten suïcidar-se 
després. Aquesta desesperació parla de la incapacitat d’aquests homes per a 
sobreviure a la llibertat femenina, molts d’ells incapaços de tolerar que se’ls deixi, 
addictes al seu rol de gènere. Necessitem urgentment treballar amb les noves 
masculinitats i les relacions de parella sanes.  
 

Atès que una de les principals problemàtiques de la xacra de la violència 
masclista és que durant molts anys i encara avui, s’ha normalitzat com a afers privats 
o domèstics i no com a conseqüència d’un sistema de relacions jeràrquic, com és el 
patriarcat. 
 

Atès que malgrat els avenços obtinguts en la igualtat de drets, es continuen 
aplicant des d’una perspectiva patriarcal, amb paràmetres d’una societat estructurada 
a partir del desequilibri de les relacions entre dones i homes.  
 

Atès, que l’única manera de commensurar el conflicte real de la violència 
masclista és convertint-nos en agents actius i no passius, en agents transformadors; 
institucions publiques, ciutadans, entitats, tot exercint la garantia dels drets de les 
dones i marginant i denunciant les actituds abusives i masclistes. 
 

Per tot això, els grups municipals de la CUP-PC, ICV-EUiA i ERC-MES 
proposen al Ple de Sant Cugat els següents ACORDS: 
 

PRIMER.- Establir un circuït contra la violència masclista a Sant Cugat, per 
aconseguir una actuació integral i coordinada entre els diferents àmbits i professionals 
com a condició necessària per poder oferir una atenció de qualitat a les dones que 
estan vivint situacions de violència, contemplant la dimensió  preventiva, de detecció i 
també l’atenció i recuperació de les dones supervivents. Formaria part del circuït els 
serveis de salut, serveis socials, justícia, Mossos d'Esquadra, Policia Local, Serveis 
d’educació, Institut Català de les Dones... i entitats i professionals especialistes en 
violència masclista així com persones representants dels diferents consells de barri.  
 

SEGON.- Intensificar el nombre de tallers de sensibilització a instituts i escoles 
centrades en les relacions tòxiques i violentes i en mecanismes per a detectar-les. 
Diversificar i fer atractiva l’oferta. Oferir aquestes mateixes formacions als pares i 
mares, per tal de ser agents actius en la detecció de relacions tòxiques i abusives. 
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TERCER.-  Crear una plaça de tècnica especialista (unes hores a la setmana) a 
cada institut. 
 

QUART.- Preveure ofertes educatives per a espais d’educació no formal; 
tallers, xerrades i debats a AMPA’s, Esplais i també Consells de Barri, Associacions 
de Veïns, Casals de gent gran, etc. 
 

CINQUÈ.- Elaborar formacions específiques per a la detecció i prevenció de 
violències masclistes per a totes i tots els treballadors públics que treballin de cara al 
públic (conserges Casa de Cultura, OMET, CAP...). 
 

SISÈ.- Fer programes  de  rehabilitació  i  resocialització  pels  homes  (adults  i  
joves)  agressors. 
 

SETÈ.- Allargar i adequar els serveis de teràpia psicològica i suport col·lectiu a 
les dones supervivents o en situació de violència masclista. (Seguiment dels casos 
d’almenys 10 anys). Preveure també per a les dones supervivents de la violència 
masclista un habitatge de lloguer realment social, i  garantir  la  recuperació  de  la  
dona  amb  una  prestació  econòmica  suficient  que  asseguri  la  seva autonomia 
econòmica. 
 

VUITÈ.- Itinerar els serveis del SIAD (Servei d'atenció a la dona jurídica i 
psicològica) als districtes (ara està centralitzat tot a la Casa Mónaco i en dies alterns) 
obrint places per aquesta tasca. Dotar de més recursos el SIAD en conseqüència amb 
les mesures acordades. 
 

NOVÈ.- Publicitar de forma específica el telèfon i el servei d’atenció a les dones 
víctimes de violència masclista. Publicitar i socialitzar també l’existència d’aplicació per 
mòbil d’ajuda a la dona en risc de violència (TAM). 
 

DESÈ.- Campanya d'adhesió a "Aquí amb la violència contra les dones, no 
callem". Fer adhesius que es puguin enganxar als establiments juntament a un petit 
protocol per a la detecció de violències i reacció i ajuda. Així com cartells en què 
s’assenyalin tots els comportaments abusius que construeixen la violència masclista 
(Annex I). 
 

ONZÈ.- Incloure clàusules socials per a l’acció positiva a les contractacions en 
què es valori i puntuï a les empreses que tenen plans d'Igualtat i apliquen conciliació 
familiar. 
 

DOTZÈ.- Elaborar un protocol municipal contra les agressions sexuals per a la 
Festa Major i per a les festes dels barris comptant amb la participació del teixit 
associatiu implicat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Hi ha també esmenes. Té la paraula, en primer 
lloc la CUP, Sra. Gibert, té la paraula. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Bé, sempre es diu i a vegades es diu una mica amb “coletilla”, però aquesta vegada 
ho dic de debò que vull donar les gràcies als grups que han contribuït a enriquir la 
moció i fins i tot, és que l’Ignasi riu perquè es diu cada dia, però avui ho dic de debò i 
bé, nosaltres hem presentat aquesta moció, la vam presentar a la Comissió 
Informativa amb un esperit constructiu. Vam dir literalment “trinxin-la si volen”, ens 
agradaria que fos institucional, perquè pensem que hi havia suficients indicis i 
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malauradament suficients proves i el tema era suficientment transversal per a que així 
fos. Malauradament avui hem de lamentar que no ho sigui i que a més hagi sigut de 
totes, totes, impossible l’acord. Pensem que és suficientment transversal perquè una 
de cada tres dones patirà violència al llarg de la seva vida. Això significa 
aproximadament 4 regidores d’aquest Consistori, perquè estem parlant d’un problema 
de salut pública a escala mundial, perquè pensàvem, no els relataré tots els atesos, 
penso que ja s’expliquen i fins i tot en les esmenes de Convergència també se’n 
posen alguns, entenem que és una pandèmia mundial i que són tots els municipis, 
totes les administracions, a les escales que faci falta, aquí han de posar llum i que 
hem d’intentar des de diferents vessants intentar atacar aquesta xacra social perquè 
és polièdrica, perquè no és senzilla i no és un efecte climatològic, hi ha violència i, per 
tant, no es pot atacar des de l’arrel si no s’ataca l’educació, si no s’ataca a les 
persones de la societat per tal que siguin agents transformadors, si no detectem la 
violència en totes les seves formes, no només la violència física, que és la més 
plausible, és la més física, valgui la redundància, però no és la única i no és la única 
que et pot destrossar la vida i, per tant, plantejàvem tota una sèrie de mesures. 
Pensàvem que part de la bona feina que es fa des del SIAD, i ho volem dir que consti 
en Acta, des del SIAD es fa molt bona feina, era moment de ser més ambicioses, des 
del Consistori, tant ambicioses com sigui possible per intentar d’aquests 100 casos 
anuals que tenim, tendir a zero, sempre tendir a zero. Sabem que mai arribarem a 
zero, però tendir a zero com una mania. La nostra voluntat, després de parlar amb les 
supervivents de la violència masclista i evidentment doncs també amb el SIAD, era la 
creació d’un circuit integral de lluita contra aquestes violències, prestant atenció 
especial doncs a les diferents cares d’aquest enorme polièdric fenomen dels 
feminicidis, com són l’educació en la primera infància i també l’adolescència, però 
també la socialització i la detecció de la violència en altres formats, entre agents 
transformadors com podrien ser els treballadors públics, per què no? Els conserges 
de la Casa de Cultura, o l’Atenció Ciutadana a l’Ajuntament, que sàpiguen detectar 
situacions de violència. Segur que molts de vostès han estat testimonis en alguna 
ocasió d’una situació de violència i els hagués agradat tenir les eines per fer-hi front o 
si més no poder ajudar a la víctima, però sobretot per allò més subtil, les violències 
que s’exerceixen dia a dia contra les dones i per això doncs aquesta bateria de 
propostes. Quina va ser la nostra sorpresa quan a la Comissió Informativa se’ns va dir 
que a priori 12 propostes eren masses, eren masses per una moció! Quan nosaltres 
intentàvem fer una proposta integral, nosaltres no tenim problema en un Ple si no 
presentem una moció, no presentar-la, però si creiem que quan una moció ha de tenir 
12 o 13 o 14 propostes doncs efectivament ho fem perquè és la nostra manera 
d’intervenció política. Ens van dir que no coneixem la realitat del SIAD, quan en bona 
part recollim i ara els citaré literal el setè anàlisi de l’impacte de les violències contra 
les dones el 2016, en que s’explicita i sóc molt breu, però s’explicita efectivament a les 
conclusions que “cal un acompanyament real i sostingut en el temps per professionals 
i amb recursos per trencar veritablement el cicle de violència de gènere”; una altra de 
les conclusions “cal”, diu “per això s’insisteix amb fermesa”, es diu a les conclusions, 
“cal una major conscienciació ciutadana vers la violència de gènere i més recursos 
humans i econòmics per fer-hi front” i rebla al final de tot “d’aquí la insistència que 
sens dubte a més recursos humans i econòmics s’inverteixin en fer front d’una 
primerenca detecció de la violència masclista millors resultats socials i individuals no 
tindrem, si volem una resposta inclusiva socialment aquesta primera detecció 
necessàriament ha de ser connectar-se amb el treball professional i comunitari i 
sostingut en el temps”. Per això algunes de les propostes passaven per incrementar i 
fer més atractius els tallers que es fan en el cicle de primària i també en els instituts, 
altres propostes passaven per fer formació específica en qüestió de gènere i 
maltractaments als treballadors públics, hi havia una proposta de fer un protocol 
contra les violències masclistes en els àmbits, diguéssim, festius, com són la Festa 
Major i les Festes Majors de barri, tot eren propostes molt propositives, fins i tot, si 
volen, poc ideològiques, molt de “cara a barraca”, no sé, efectivament doncs 
implementar el finançament com bé recull aquest informe nosaltres també ens en 
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fèiem càrrec de que s’havia d’incrementar en el pressupost de l’any que ve. La moció 
alternativa no recull gairebé cap de les nostres propostes, clar, per això és alternativa, 
però és que no només no les recull sinó que passa a verbs infinitius: reforçar, enfortir, 
estudiar, elaborar, estudiar. Ens ve a dir que s’està fent tot bé, nosaltres no podem 
entendre i tot i això reconeixem moltíssim la feina que es fa, però no podem entendre 
que en una qüestió que és obertament i explícitament una problemàtica generalitzada 
i que estem descobrint que va en augment, perquè cada vegada és més nítida i és 
més explícita i aquesta punta de l’iceberg la veiem més cristal·lina, perquè hi ha molt 
tipus de violències i que a més es ramifiquen en noves fórmules, per exemple, en les 
xarxes socials i demès, no entenem que no s’hagi volgut fer, jo no dic autocrítica, sinó 
una voluntat de consensuar mesures que haguessin millorat la vida de les dones 
d’aquesta ciutat. Per què no? No ho entenem. Pensem que no va haver-hi voluntat de 
diàleg, pensem que no va haver-hi voluntat d’entesa i que simplement es va fer passar 
el “rodillo”, sincerament, a una moció que aportava bones propostes, que hagués 
pogut ser institucional i que a més tots ens haguéssim pogut felicitar d’intentar 
implementar elements nous per lluitar contra la violència masclista. Evidentment no 
haguéssim acabat amb la violència masclista, evidentment no n’hi ha prou amb 15 
mesures, evidentment faltarien moltes més coses. Ara bé, reforçar les campanyes de 
sensibilització ja em sembla bé, però fer una moció per dir el que està fent el Govern 
no em sembla que sigui necessari, és més, em sembla que és esbiaixar i menystenir 
una mica la funció que té aquest Consistori, que és la de fer acció política i no, ho 
sento molt, reforçar l’acció de Govern. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: En 
primer lloc, evidentment, subscric el 100% les paraules que ha dit la Núria, pel que 
respecta al contingut de la moció i del tema en si, i també lamentant la incapacitat 
d’haver fet un esforç per haver aconseguit que aquesta moció fos institucional. Malgrat 
que ella ha parlat de molts temes, a mi m’agradaria incidir en algun que potser no ha 
tocat tan directament, no per res, sinó perquè el temps és limitat i potser també 
insistia en altres. Quan parlem de violència masclista ens referim a tot allò de que al 
marge de tot el que li passa a la meitat de la població del món, amb les injustícies 
socials que es viuen arreu, que van des de les guerres que pateix el Tercer Món, fins 
a les crisis econòmiques pròpies del Primer Món. I nosaltres volem parlar de violència 
masclista i és important distingir-ho de no parlar de violència de gènere. I per què 
parlem de violència masclista? Doncs perquè quan parlem de violència masclista ens 
referim única i exclusivament a la violència que patim les dones i que és exclusiva de 
les dones pel sol fet de ser dones, és a dir, aquí no hi ha motius exògens, aquí afecta 
a qualsevol dona, al marge de l’origen, de l’edat, al marge de la classe. I aquesta 
violència a més l’exerceixen els homes també pel sol fet de ser-ho fruit de les 
discriminacions i de les desigualtats que hi ha a les relacions de poder. Vivim en una 
societat heteropatriarcal i aquest és l’origen, precisament, de la violència masclista. I 
quan parlem de violència masclista parlem de coses molt concretes, hem dit que és 
l’àmbit exclusiu de la dona, però alhora d’una repercussió molt àmplia i és per això 
que calen mesures així en aquesta línia, transversals, però alhora també mesures que 
siguin concretes a combatre aquesta violència i aquestes mesures estem d’acord que 
a dia d’avui falten arreu i també a Sant Cugat, perquè també a Sant Cugat tenim 
casos i no se n’escapa de la violència masclista i malauradament els recursos actuals, 
malgrat voluntat i en cap cas qüestionem la feina dels tècnics, ni  molt menys, com ha 
dit la Núria, però és evident que els recursos actuals són insuficients. I per què són 
insuficients? Perquè mentre hi hagi una sola dona que pateixi qualsevol tipus de 
violència masclista a Sant Cugat hem de buscar més mecanismes i hem de dotar-nos 
de més recursos per poder fer polítiques públiques destinades a combatre això, 
perquè no ens serveix només dir que a Sant Cugat no mor ningú per violència 
masclista, no ens serveix. La violència masclista, també ho ha explicat la Núria, va 
molt més enllà i la mort simplement és la punta d’un iceberg que amaga moltíssims 
altres fenòmens que són exactament el mateix. La moció a més, per això ens 
lamentem que no hagi estat subscrita de forma més àmplia, era una moció que obria 
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moltíssim l’objectiu i el que feia era contemplar una llista d’actuacions, algunes que no 
existeixen ara, altres que sí que existeixen però que valdria la pena reforçar i millorar-
les. Moltes d’aquestes mesures, ja les ha dit la Núria, a mi m’agradaria centrar-me, 
per exemple, en totes aquelles mesures destinades als joves, un col·lectiu que a més 
és súper ampli a Sant Cugat i que si moltes vegades quan parlem de Sant Cugat, de 
ciutat puntera i de ciutat pionera en moltes coses, també ens agradaria que es 
reconegués a Sant Cugat com una ciutat puntera o pionera en la lluita contra la 
violència masclista, o quan parlem de protocols, com explicava la Núria, protocols en 
Festes Majors o Festes de Barri, protocols que a més a nosaltres ens agradaria 
desenvolupar més el concepte, protocols participats també per tots els agents i 
col·lectius d’aquestes Festes Majors, però sobretot també participats a l’hora 
d’implementar-los, perquè no quedi en paper mullat. O sigui, que donava molt de si. 
Aprofito doncs per comentar també el que opinem respecte a la moció alternativa 
presentada pel Govern. En la línia habitual i aquí torno a subscriure les paraules de la 
Núria, costa a vegades a aquest Govern reconèixer no que no ho fan prou bé, que 
moltes vegades no ho fan prou bé, sinó que tenen marge de fer-ho millor, que al final 
és del que estem parlant, de fer-ho millor i de fer més coses i això moltes vegades 
costa i en aquest tipus de temes com el que estem parlant avui ens costa més 
d’acceptar aquesta justificació. Però per què? Doncs perquè amb aquest tema mai 
n’hi ha prou, perquè amb aquest tema sempre podem anar més enllà pel que deia, 
perquè un sol cas justifica que haguem de fer moltes més coses i a més ens costa el 
concepte de moció alternativa. Una moció alternativa és quan un Grup la presenta 
perquè està en contra del que diu la moció que es proposa, la moció inicial que és la 
presentada per la CUP, ICV-EUiA i ERC-MES i estem convençuts que el Govern no 
està en contra d’aquesta moció i del què significa. Aleshores, no entenem perquè una 
moció alternativa. Molts dels atesos dels que planteja el Govern hi podríem estar 
d’acord, molts, per tant, quan la Núria ha dit, escolti, presentem la moció, completin-la, 
millorin-la, la podem enriquir fins i tot, perquè no s’havia fet, enlloc de presentar una 
moció alternativa que era escollir entre una i l’altra i certament també aquí tornem a 
donar la raó a la CUP, quan diem que els acords de la moció alternativa són uns 
acords que des del nostre punt de vista descafeïnen moltíssim i rebaixen moltíssim els 
acords que plantejàvem nosaltres en la moció inicial. Per tant, per tots aquests 
arguments que he dit i sumant-me a tots els que també ha dit la Núria i segur a tots 
els que puguin dir els companys d’Iniciativa quan defensin la moció, és per la qual 
cosa que ens oposem a la moció alternativa presentada pel Govern. 
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Bé, doncs nosaltres cal dir que ens hem sumat doncs a la moció que va 
presentar inicialment la CUP, perquè creiem que hem de fer tot el que sigui per acabar 
amb la violència masclista. Mesures per a protegir a les dones que pateixen aquesta 
violència i mesures també per eradicar el masclisme d’una vegada. Cal recordar que 
en els últims 12 anys s’han produït 800 assassinats masclistes, això és un nombre 
que és molt similar al d’altres tipus de terrorisme i necessitem la mateixa alarma social 
davant d’aquesta situació que la que produeix el que coneixem com a terrorisme. 
Tothom sap que l’assassinat és l’extrem, diríem, el més vistós i el més dramàtic 
d’aquesta situació, però la societat sencera ha de donar un gir per abandonar 
costums, valors i formes que potencien la desigualtat i permeten la violència i en això 
estem d’acord, creiem tots, que les institucions han de protagonitzar la lluita per la 
justícia de gènere. Hem de dotar de recursos econòmics i humans la prevenció, 
l’atenció i la recuperació de les dones que han patit violència, així com hem de 
treballar amb els agressors. Hem de programar polítiques educatives, escolars i 
mediàtiques en favor de la igualtat i hem de fer accions per conscienciar sobre el 
masclisme i hem de coordinar els esforços entre entitats i institucions per ser el 
màxim d’efectius i evitar que cap dona passi per un calvari a casa seva. La moció a la 
que ens hem sumat justament anava d’això, de fer un circuit contra la violència 
masclista a Sant Cugat per aconseguir una actuació integral i coordinada entre entitats 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.02.17                    pàg. 74 

 
ESBORRANY ACTA 

i associacions, d’intensificar tallers de sensibilització per a infants i joves, sensibilitzar 
també a totes les persones que treballen de cara al públic, com s’ha dit anteriorment, 
per a que puguin ajudar a detectar i actuar en cas de violència masclista. No voler 
actuar contra el masclisme és ser-ne còmplice. Amb aquest tema no es pot ser 
neutral. Per acabar, vull dir que hem de considerar que per innocent que ens sembli 
una actitud o un acudit masclista hem de lluitar-hi en contra. Si no afrontem el 
masclisme, ens seguirem trobant més casos de dones que viuen un calvari o que 
directament se les assassina i això com a societat, evidentment, creiem que no ens ho 
podem permetre. No parlaré de la moció alternativa, crec que s’ha dit tot tant la Mireia 
com la Núria, nosaltres creiem que quedava prou clar el que proposàvem i no calia, en 
tot cas es podia enriquir però no calia, diríem, contradir-ho. Per tant, i en nom dels tres 
grups proposants jo he de dir que retirem aquesta moció en aquest moment al Ple.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Entenc, per tant, que queda retirada i que no 
admeten la discussió? És així? Val. Només dir que aquest és un tema que ens 
preocupa moltíssim com a ciutat i com Alcaldessa jo els haig de dir que em sap molt 
de greu que no ens deixin exposar els nostres arguments. Però no ho farem, per 
respecte institucional. Però els convido també a que vinguin un dia a participar a la 
xarxa, la xarxa que es va crear l’any 99 quan vam començar a treballar aquestes 
qüestions i que vegin si s’actua de manera integral o no per part de tots els serveis 
que vostès esmenten. Moltes gràcies. 
 
 (La present moció fou retirada per part dels grups proposants). 
 
 25.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA, 
ERC-MES I ICV-EUiA D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
 

Atès que el dia 26 de juny de 2013 es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat catalana en el procés 
cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió 
constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents 
una quarantena de representants de partits polítics, associacions municipalistes i 
entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals. 
  

Atès que el passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar 
transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. En paraules de l’actual 
President de la Generalitat, Carles Puigdemont, l’objectiu del Pacte és treballar amb la 
voluntat de celebrar a Catalunya un referèndum sobre quin ha de ser el vincle entre 
Catalunya i Espanya, de fer-lo de manera acordada amb l’Estat espanyol i de buscar 
també suports fora del país. En la mateixa reunió es va escollir una comissió 
executiva que està formada per: Joan Ignasi Elena (coordinador), Maite Arqué, Jaume 
Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i 
Carme Porta. 
  

Atès que finalment, en data 23 de gener de 2017, els membres del comitè 
executiu van presentar el manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball 
del Pacte. 
  

Atès que aquest Ajuntament ja va aprovar per acord del seu plenari, llur adhesió 
al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix. 
  

Atès que en aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la 
voluntat de manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de 
Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar llur compromís amb la 
ciutadania de Catalunya i els valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel 
Referèndum. 
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Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat l’adopció dels 

següents: 
 

ACORDS 
  

1r.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
  

2n.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM). 
 

TORN DE PRESENTACIÓ  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Volia donar la benvinguda als representants de 
l’Assemblea Nacional, benvinguts i benvingudes al plenari, no sé si també hi ha algú 
de l’Assemblea i d’Òmnium, doncs molt benvinguts i en tot cas com que el Sr. Ciprián 
m’ho demanarà doncs demanem al Secretari si pot donar lectura al seu informe en el 
qual adverteix sobre aquesta qüestió. 
 
 . SECRETARI GENERAL: Les conclusions deriven de l’informe i agafades com 
un compartiment estanc es poden interpretar malament. En definitiva el que diu 
l’informe és que tenint en compte el posicionament del Govern de l’Estat o la 
jurisprudència del Constitucional i del Suprem que avui per avui podria ser que 
aquests Tribunals consideressin que no s’ajusta a dret la moció, que això és el que diu 
en definitiva les conclusions. L’acord núm. 1 de la moció no s’ajustaria a dret, però diu 
“en els termes explicitats en el cos del present informe jurídic”, que com dic trasllada 
el posicionament actual del Constitucional i del Tribunal Suprem. Es diu aquí “tenint en 
compte la doctrina jurisprudencial assentada fins a la data en aquesta matèria per part 
del Tribunal Constitucional i pronunciaments de l’Audiència Nacional amb diligències 
en el seu dia obertes a aquest Ajuntament per aprovació d’una moció de recolzament 
al procés per part del Ple municipal”. 
 

Llavors la conclusió 2.2) diu “Els tribunals podrien apreciar -repeteixo que és el 
posicionament dels Tribunals actual, la jurisprudència pot variar- la concurrència d’una 
conducta típica en l’aprovació de la moció pel Ple municipal i, per connexió i 
conseqüència, derivar-ne una presumpta responsabilitat penal atribuïble als regidors o 
regidores que haguessin emès vot favorable a l’aprovació, tenint en compte que si bé 
les sentències i interlocutòries del Tribunal Constitucional no van dirigides a cap 
ajuntament sinó -concretament aquestes darreres i les anteriors- a la Presidència, 
Mesa del Parlament i al Govern de la Generalitat -com ha estat també el cas de la 
darrera interlocutòria, la més recent de 14 de febrer de 2017-, sembla concorreria el 
risc de que en via judicial es pogués apreciar que l’Ajuntament amb l’adopció d’aquest 
acord recolza d’alguna manera l’incompliment d’allò ordenat directament a altres 
institucions pel Tribunal Constitucional, no sent gens menystenible que a partir de la 
publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat de les sentències i altres resolucions del 
Tribunal Constitucional, opera la vinculació “erga omnes” i correlativa obligatorietat de 
tots els poders públics -com ho són els ajuntaments- en ordre al compliment de les 
sentències i altres resolucions del Tribunal Constitucional (art. 87.1 de la Llei orgànica 
2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional). 
 
 I la conclusió darrera referma el que havia senyalat abans que diu que “Les 
precedents conclusions són òbviament tributàries de l’estat actual de la doctrina 
consolidada del Tribunal Constitucional en relació a les diverses resolucions 
aprovades pel Parlament de Catalunya sobre l’inici i prossecució d’actuacions en el 
marc del procés constituent vers la independència de Catalunya en el seu dia iniciat”.  
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 I volia concloure que aquest informe en el punt primer recull una sentència del 
Constitucional que és la Sentència 42/2014, de 25 de març, en la que s’assenyala que 
el Tribunal -si em permet la Presidència- va formular una reflexió i admonició als 
poders públics i per tant incloent també al Govern Central, fins avui  desatesa pel 
mateix, tot havent declarat el TC que “La Constitución no aborda ni puede abordar 
expresamente todos los problemas que se pueden suscitar en el orden constitucional, 
en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus 
jurídico. Los problemas de esa índole no pueden ser resueltos por este Tribunal, cuya 
función es velar por la observancia estricta de la Constitución. Por ello, los poderes 
públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado 
autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la 
cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito”. 
 

INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE 
 
 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Nuestro 
grupo municipal ha vuelto a solicitar un informe al Secretario sobre la posible 
ilegalidad de la moción que presenta Convergència hoy en el Pleno y que tanto tiene 
que ver con las necesidades de la ciudad, por cierto. El Informe del Secretario es claro 
y confirma de nuevo la manifiesta ilegalidad de esta moción y la implicación legal que 
tiene para aquellos concejales que voten a favor o se abstengan. Por este motivo 
nuestro grupo se ausentará de la votación, igual que nuestros votantes se ausentarán 
de su no referéndum. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Ciprián, marxar o evadir els problemes no farà 
que els solucioni. No es il·legal, i a més a més es treballa per un referèndum acordat. 
Els hi agraïm molt l’espectacle que fan a cada plenari. Quan hagin marxat, ja que no 
els interessa, començarem el debat.  
 

(En aquests moments, essent les 18:57 h. els tres regidors del grup 
municipal de C’s abandonen la Sala de Plens). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sembla que ja podem començar el debat amb 
aquelles persones que estan interessades, si més no a poder trobar vies de resolució 
dels conflictes i donar la cara davant dels ciutadans, per tant agraeixo molt a tots els 
grups polítics que s’han volgut quedar. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. CARMELA FORTUNY, EN NOM DEL GRUP  
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Només una prèvia, el grup de Ciutadans quan 
aquest tema s’ha debatut en Comissió Informativa, quan s’ha debatut en Junta de 
Portaveus, no s’ha aixecat i ha marxat, hi ha hagut un respecte institucional, cadascú 
amb la seva mirada i amb la seva intenció però se n’ha pogut parlar i no entenem el 
“postureo” o aquest dia de la marmota que tornen a repetir cada vegada justament per 
posar en evidència un tema que nosaltres volem treballar i que ells volen de totes les 
maneres evadir. 
 
 Volia donar també la benvinguda als membres de l’ANC, també d’Òmnium, 
entitats claus en tot aquest procés i entitats claus en aquest donar suport i mostrar 
l’adhesió al Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. Volem manifestar i volem 
reiterar que des dels municipis es pot fer molt bona feina en aquest sentit i per tant 
reiterar des de Sant Cugat la voluntat de celebrar a Catalunya un referèndum sobre 
quin ha de ser el vincle entre Catalunya i Espanya. Volem fer-ho de manera acordada, 
volem buscar suports a tot arreu i també fora del país, i m’agradaria abans de llegir els 
acords manifestar tres idees, tres idees que ens hem d’anar repetint molt i sobretot en 
aquesta darrera etapa: transversalitat, participació i referèndum. Si ens repetim això, 
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si treballem fermament en aquest sentit, segur que ho aconseguirem. Sant Cugat 
sempre al costat del procés i en aquest sentit els acords que plantegem són, en 
primer lloc manifestar l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum, i en segon lloc 
enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, i també a l’Associació 
Catalana de Municipis. També agrair als grups que s’hi han volgut adherir, en aquest 
cas ERC-MES, Iniciativa i també evidentment al grup de Demòcrates perquè ja està 
inclòs dins de Convergència. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Una salutació als companys d’ANC i d’Òmnium. Certament aquest no és un 
debat nou, l’hem fet en diferents ocasions, ja quan es va fer el suport de Sant Cugat al 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir va haver-hi una àmplia majoria de vots, en aquest 
cas va ser de Convergència, CUP, ICV, el PSC, els companys d’ERC no hi eren però 
també hi eren. No sé si avui tindrem la mateixa majoria però segur que serà una 
majoria molt àmplia. Ara canviem el “dret a decidir” per “referèndum”, entenem que 
hem passat una sèrie de pantalles i l’objectiu, igual que ho era abans, és que les 
persones de casa nostra, les persones de Catalunya, es puguin expressar com a 
deure democràtic i puguin decidir, això que sembla tan estrany com la capacitat que 
tinguem per fer un referèndum, com a altres espais del món, com a Quebec, que 
ningú es va morir, ni es va matar a ningú, ni se’n va anar del Ple, ni a Escòcia, ni a 
altres llocs, hem de demanar una cosa tan evident, tan evident un altre cop, però 
entenem nosaltres que ho hem de continuar fent. Existeix un mandat democràtic, tant 
al Parlament de Catalunya com als diferents ajuntaments tenim un mandat democràtic 
per tirar endavant aquest referèndum i nosaltres entenem que els ajuntaments són 
estructures d’Estat i per tant la nostra obligació és tirar endavant aquesta voluntat 
majoritària i decidida pels ciutadans de Catalunya. Aquesta nova taula pel referèndum 
està conformada per gent que tenim molt contacte, nosaltres coneixem molt tant al 
Joan Ignasi, com la Maite, com tots els altres, i per tant entenem que és un grup de 
persones que ens ajudaran a que ens puguem definir i que entenem que és una 
qüestió d’absolut sentit comú. Aquests temes dels informes i els no informes, 
nosaltres evidentment respecte absolut a l’informe que ha realitzat el Secretari del 
nostre ajuntament, com sempre, nosaltres entenem que la nostra posició és una 
posició de legalitat absoluta, de legalitat amb el Parlament i sobretot de legitimitat, i en 
aquest sentit hi donarem un clar suport a aquesta moció i en tot cas entenem que la 
situació és la que és i nosaltres el que farem serà defensar la nostra proposta i a qui 
no li agradi és el que hi ha.  
 
 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres ens hem afegit a aquesta moció perquè en formem part i perquè ens sentim 
plenament identificats amb el manifest i les propostes que conté, a més creiem que 
aquest manifest pot aplegar a una majoria molt més àmplia de la societat catalana 
com ho farà avui en aquest Ple i molt més ampli que en altres propostes en aquest 
“dia de la marmota” que deia la tinent d’alcalde amb el que a vegades ens trobem en 
aquest Ple. Volem expressar una vegada més el compromís d’Iniciativa i d’Esquerra 
Unida amb el dret a decidir el futur polític de Catalunya i en definir l’encaix nacional i 
territorial dins o fora de l’Estat espanyol. Nosaltres davant una situació de bloqueig 
democràtic que viu el nostre país enquadrat en un conflicte de legitimitats 
democràtiques seguim reclamant la celebració d’un referèndum d’autodeterminació 
vinculant, transparent, útil i amb conseqüències i efectes polítics, jurídics reals. 
Reclamem un referèndum que sigui capaç de representar els anhels i les aspiracions 
de la ciutadania de Catalunya, i per això reclamem que el procés per assolir aquest 
dret d’exercici democràtic sigui fruit de la participació de tots els agents polítics i 
socials del país, sense exclusions, i amb la ferma intenció de representar totes les 
opinions i a donar cabuda a totes les veus. 
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TORN DE POSICIONAMENT 
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Los que luchan por la 
independencia saben que puede parecer un día de la marmota una y otra vez 
insistiendo en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo, pero los que venimos de 
Latinoamérica, que esta independencia la hemos hecho como real, sabemos que al 
día siguiente que el imperio inca había caído en manos del imperio español 
comenzaron los primeros intentos independentistas. 200, 300 años después los 
independentistas latinoamericanos y los aborígenes pudieron haber dicho “me suena 
el día de la marmota” dejémoslo correr, pero no lo hicieron, y por eso hoy en día el 
planeta tiene la configuración que tiene, por eso no puedo más que en este momento 
unirme a este llamado de “decisión pacífica” que no fue lo que hicimos nosotros 
lamentablemente, ojalá hubieran sido otras condiciones, unirnos a este llamado de 
“condición pacífica” y a la vez si algún compañero de las organizaciones inmigrantes 
que nos está escuchando, o ya pasaremos el video, está atento a lo que estamos 
diciendo e invitarlo a que se una para hacer más en este referéndum. El voto será a 
favor como ya dije. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres, des del Partit Popular, el primer que els hi demanaríem és que tal com ens 
va dir vostè en l’anterior Ple del mes de gener no presentin mocions que divideixen als 
santcugatencs, ja que són mocions que tracten dels mateixos temes i no val dir que 
divideixen quan les presentem nosaltres i no quan les presenten vostès. Si divideixen, 
divideixen tant si les presentem nosaltres com si no, com si són vostès, i per tant des 
d’aquest punt de vista li demano que no ens ho torni a dir si vostès també presenten 
aquests tipus de mocions. En segon lloc els hi demanem ara que retirin la moció a la 
vista de l’informe del Secretari General que acaba de resumir i que ve a dir que no 
s’ajusta a la legalitat, en poques paraules aquesta és la conclusió i que ho reivindiquin 
políticament, això és perfectament correcte, cadascú reivindica políticament el que vol 
i el que pot, però la conclusió de l’informe és molt clara i demanem que la retirin per 
aquesta qüestió. Pel cas que no la retirin diré el següent, és curiós que acusin a 
Ciutadans de reproduir el “día de la marmota” tenint en compte que el que fa 
Ciutadans és reaccionar a una acció, que és la presentació de la moció, si vostès no 
haguessin presentat la moció ells no s’haguessin aixecat i haguessin marxat, es pot 
criticar que marxin per no discutir sobre aquest tema, jo crec que ho fan perquè 
creuen que és il·legal i per tant no volen discutir-ho, doncs bé, ells sabran el què fan, 
però el que provoca la seva marxa és la presentació de la moció, i tan “día de la 
marmota” representa marxar per no discutir aquest tipus de qüestions com presentar 
la moció per aquest tipus de qüestions, per tant qui provoca el “día de la marmota” no 
és qui reacciona sinó qui fa l’acció. 
 

Hem perdut el compte de les vegades que hem debatut aquest tema al Ple, són 
moltes ja, i l’única cosa que han aconseguit vostès és dividir, confrontar, crear una 
llista de bons i de dolents catalans, i en definitiva malmetre la convivència i la cohesió 
social a Catalunya. L’any 2011 amb una extralimitació de poder van adherir 
l’Ajuntament, institució que ens representa a tots els santcugatencs, a l’Associació de 
Municipis per la Independència, una iniciativa idèntica a la que ara un jutge de Reus 
ha anul·lat amb una sentència. Nosaltres en el seu moment ja vam dir que aquest no 
era un acte conforme a dret i també els ho vam advertir amb la instal·lació de 
l’estelada a la Plaça Lluís Millet; la veritat és que el temps posa a cadascú al seu lloc. 

 
Vostès són lliures de complir o no la llei o les sentències però després no es 

poden queixar dient que se’ls persegueix per les seves idees polítiques, que quan les 
defenen ningú els hi diu res, sinó només quan atribuint-se un poder que no tenen ens 
fiquen a nosaltres institucionalment en llocs on no toca. 
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El 2013 van incloure també a la nostra ciutat al Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir, del qual el Pacte Nacional pel Referèndum és successor, i novament van 
acordar l’adhesió de l’Ajuntament, de tots els santcugatencs, al moviment 
independentista. La nostra postura segueix sent clara, coherent i raonable, tot el que 
no és la seva; vostès no diuen clar el que volen: Primerament el dret a decidir, un dret 
que vostès van inventar del no res i inexistent arreu del dret internacional. Després la 
consulta del 9N, el redactat de la qual és la prova més evident de la seva intenció de 
manipular i confondre a la ciutadania, amb allò de que si vol que Catalunya esdevingui 
un Estat, o vol que aquest Estat sigui independent. Només faltava preguntar si vol que 
la independència d’aquest Estat sigui real. Després una nova ocurrència: la Declaració 
Unilateral d’Independència, que s’havia de proclamar 18 mesos després de les 
eleccions que vostès anomenen plebiscitàries. Per cert, el termini finalitza aquest mes 
que ve. I ara referèndum o referèndum, pel maig o el setembre. Ja no sabem en què 
quedem, si anem endavant, tornem enrere..., no són clars, no són coherents i el seu 
argumentari és variat, enginyós també, però enrevessat, i també ocurrent, de tot 
menys raonable. El ridícul que estan fent és espantós i el més trist és que en aquest 
ridícul ens arrosseguen a tots els catalans. 

 
. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 

Deixarem de fer invents i “dies de la marmota” quan vostès siguin un país democràtic i 
deixin votar, llavors deixarem de presentar mocions i s’acabarà el “dia de la marmota”, 
deixin votar i ja està. Això ho veu tothom menys vostès i els que han marxat que està 
molt bé que hagin marxat perquè estem més tranquils. 

 
Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, no cal dir-ho, però el que sí que 

explicarem és perquè no ens hem adherit a la moció, malgrat que hi votarem a favor. 
Nosaltres creiem que el Pacte Nacional pel Referèndum és l’espai amb més 
representativitat on hi ha un màxim consens al voltant d’aquesta idea, que cal fer una 
consulta, que el referèndum i el que implica, que és reconèixer als catalans com a 
objecte polític, és l’única manera de dirimir el conflicte polític, perquè és això, no és 
legal ni res, és un conflicte polític entre l’Estat espanyol i la voluntat d’una majoria de 
catalans de decidir el seu estatus. El que passa és que el Pacte Nacional pel 
Referèndum, que inclou moltes sensibilitats que no volen la independència però que sí 
que té molt clar el referèndum, per a nosaltres peca d’ingenuïtat perquè amb l’Estat 
espanyol creiem que ja està prou contrastat que no hi ha possibilitat d’acord, però bé, 
malgrat aquesta incredulitat en aquesta qüestió nosaltres hi som perquè creiem que 
cal, i encara que sigui una vegada més perquè els que molt de bona fe hi són, 
s’acabin adonant que amb l’Estat espanyol no hi ha res a fer. Perquè sabem que el 
Tribunal Constitucional no ens deixarà fer un referèndum, perquè com li deia al Sr. 
Benejam si ens deixen fer un referèndum normal ni ens inventaríem ni DUI, ni 
referèndums unilaterals, ni res, perquè faríem un referèndum com els que fan en 
molts altres llocs de manera tranquil·la i sense boicots, perquè això són boicots 
antidemocràtics, és molt legítim que vostè no vulgui la independència però el que no 
és legítim són els boicots antidemocràtics. Vostès no volen parlar d’independència sí o 
independència no, vostès ens estan dient que no som subjecte polític i això és un 
boicot antidemocràtic. 

 
En tot cas, donem suport a la moció com hem dit, intentem per última vegada 

fer un referèndum acordat, creiem que els missatges que arriben de l’Estat espanyol 
són clars i diàfans, ho creiem però potser ens equivoquem, a lo millor ara ens surten 
amb un referèndum acordat però nosaltres creiem que hem de posar una data, per 
això entre altres coses som el Pacte Nacional pel Referèndum, i cal posar una data 
límit. Pactem, intentem negociar, diem a l’Estat espanyol que volem fer un referèndum 
acordat però posem-nos un límit perquè sinó podem estar esperant tsunamis i 
miracles “ad aeternum” i nosaltres creiem que el dret a decidir s’ha de fer efectiu més 
aviat que tard, posem data aprofitant aquesta majoria del 80% dels catalans que volen 
un referèndum i quan aquesta data hagi passat i si en el cas que no hagi arribat la 
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proposta de fer un referèndum acordat per part de l’Estat espanyol, de la mateixa 
manera que nosaltres donem confiança a una cosa amb la qual hi ha uns quants 
punts que no creiem, esperem que la gent que vol fer el referèndum se n’adoni que 
malauradament amb l’Estat espanyol no hi ha pacte possible i que hem de tirar pel 
dret i fer-ho de manera unilateral. 

 
. TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA: A vegades amb aquests debats costa veure segons qui defensant no 
sé què, però vaja. D’entrada el nostre partit respectem els sentiments i les aspiracions 
nacionals de cada partit polític i la seva ideologia, tot i que no coincidim, és lògic, i que 
nosaltres creiem que aquesta no és la via correcta. Nosaltres sí creiem amb la 
legalitat i creiem que aquest no és el camí per arribar a l’acord i seguir creient amb 
l’acord. Com saben el posicionament del nostre partit a nivell local ha estat sempre 
defensar -igual que a nivell nacional- la reforma constitucional i avançar cap a l’Estat 
federal, en això sí que hi creiem i seguim treballant cada dia allà a on podem fer-ho. 

 
Tot respectant l’acord de govern que tenim a nivell local que es subscriu 

exclusivament en això, amb el nivell local, farem ús d’aquesta autonomia amb temes 
que no són explícitament locals, i per això serem coherents amb el que vam fer des 
de l’inici de mandat i ens abstindrem. 

 
. TINENT D’ALCALDE SRA. CARMELA FORTUNY, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Breument per respondre a la intervenció del Sr. 
Benejam. En primer lloc agrair-li que puguem tenir aquest debat, això no ho podem 
tenir amb el grup de Ciutadans, i per tant nosaltres li volem agrair que puguem tenir 
aquest debat des de les diferents mirades que clarament són diferenciades, però 
també és important contrastar alguna de les coses que comentava. Parlava abans del 
“dia de la marmota”, de que anem presentant aquesta moció, de la moció que vostès 
van presentar. La moció que vostès van presentar era a favor d’una entitat, molt 
adreçada a una entitat i així va quedar palès amb les intervencions d’aquell dia en el 
plenari, una entitat que objectivament és minoritària, que no és transversal i per tant a 
nosaltres com a consistori, com a diferents grups polítics que donem suport a aquest 
referèndum, ens toca apel·lar a aquesta coresponsabilitat, ser ferms i donar passos 
decidits en aquesta responsabilitat que aglutina no una entitat, sinó que aglutina a 
moltes entitats, no aglutina a una sola manera de fer, aglutina a moltes maneres de 
fer, i per tant estem parlant des de grups polítics, societat civil, grups esportius, milers 
i milers de persones i per tant apel·lem a aquest pacte, a aquesta transversalitat i a fer 
aquest referèndum on també es podrà votar que no, qui vulgui votar que no que voti 
que no, però al menys que ens deixin aquesta possibilitat, i per tant vull acabar 
aquesta intervenció agraint en primer lloc la possibilitat de poder tenir aquest debat 
amb vostès i esperant també que arrel de molts “dies de la marmota” potser fins i tot 
els puguem fer canviar d’opinió. 

 
. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 

Això que m’ha dit li agraeixo que m’agraeixi que em quedi al Ple a debatre però amb 
això del “dia de la marmota” no té raó Sra. Fortuny perquè és veritat que vostè pot 
interpretar que és el “dia de la marmota” però si interpreta que és el “dia de la 
marmota” ho és per a tothom, no només per als que no volen discutir sobre aquest 
tema, o pels que no volem que vostès presentin mocions d’aquest tipus, que jo 
tampoc ho vull, però ho dic aquí tranquil·lament i vostè no estarà d’acord però el “dia 
de la marmota” ho provoca qui repeteix, qui insisteix en la iniciativa, i són vostès, els 
demés el que fem és reaccionar a aquesta iniciativa. 

 
. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Una apreciación, es que el 

“día de la marmota” se repetía hasta que el protagonista hacía lo correcto, y se salía 
del “día de la marmota”. 
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. TINENT D’ALCALDE SRA. CARMELA FORTUNY, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Esperem que la marmota arribi a trobar el seu 
cau, que es quedi ben adormideta i puguem ser ja definitivament un país lliure. 

 
TORN DE VOTACIÓ 

 
Vots a favor:    20 (Convergència, CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA i regidor no 

       adscrit) 
Vots en contra:  1 (PP) 
Abstencions:      1 (PSC) 
 

(En aquests moments, essent les 19,27 h., es reincorporen a la sessió els 
tres regidors del grup municipal de C’s). 
 

26.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER DEMANAR LA 
DESTITUCIÓ DEL PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE 
CATALUNYA, SENYOR XAVIER AMOR. 
 

Atès que, el President de la Federació de Municipis de Catalunya, del PSC, 
Xavier Amor, ha estat novament imputat, en aquest cas, per una de les peces 
separades (en concret la número 25) del cas de corrupció anomenat Mercuri. 
 

Atès que, aquesta imputació és resultat, segons sembla, de tota una sèrie de 
pagaments realitzats per part d'aquesta entitat municipalista a un càrrec del PSC. 
 

Atès que, els pagaments es van efectuar per uns suposats treballs 
d'assessoria externa, no realitzats i per tant, injustificats els seus abonaments. 
 

Atès que, ja no és la primera vegada que aquesta entitat municipalista és 
noticia per causes obertes de corrupció i manca de transparència. Cal recordar que a 
l'any 2014, l'actual President, Xavier Amor, ja va tenir que declarar com a imputat pel 
presumpte cobrament de sobresous camuflats, en forma de dietes, amb un total de 44 
alcaldes involucrats. 
 

Atès que, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès és membre de la Federació de 
Municipis de Catalunya, aportant anualment una quota de 14.800 €. 
 

Per tots els motius exposats, el grup municipal de Ciutadans (C's) demana al 
Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès l’adopció dels següents acords: 
 

PRIMER.- Que com a institució adherida i com a mesura de transparència i 
regeneració democràtica, el nostre Ajuntament comuniqui, formalment i abans de 
quinze dies, la petició de destitució del senyor Xavier Amor com a President de la 
Federació de Municipis de Catalunya.  
 

SEGON.- La revisió de l’adhesió del nostre Ajuntament a aquesta entitat 
municipalista.  
 

TERCER.- Traslladar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya, 
al seu President i a la seva Junta Directiva. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
Traemos a colación la moción que tiene que ver con la Federació de Municipis de 
Catalunya y quiero empezar mi intervención con la conversación telefónica entre el Sr. 
Xavier Amor y el Sr. Manuel Bustos, según recogen los medios de comunicación y 
que están transcritos en el sumario correspondiente. 
 
 Sr. Amor: “Te acuerdas el día que estuvimos con Dani que yo comenté que 
tenía un problema, a ver si podíamos arreglarlo en la Federació de Municipis mediante 
algún tipo de asesoramiento o algo, aquello del ex primer Secretario del Maresme, del 
Santi.” 
 
 Sr. Bustos: “Sí, hombre sí, oye Xavi por Dios, a estas alturas de la película, total 
si estamos todos”. 
 
 Esto simplemente lo he puesto como un espejo en el que todos los que nos 
dedicamos a la política deberíamos mirarnos para saber exactamente como no 
debemos actuar. La moción que traemos al Pleno trata precisamente de esto, de un 
presunto caso de corrupción y que sería el enchufe de un cargo del PSC. Pero no es 
que se trate de un enchufe pues al final, siempre presuntamente, lo que sí hizo fue 
facturar a este señor una cantidad de dinero por un trabajo que jamás se realizó. Esto 
está recogido, como decimos en la moción, en una de las piezas separadas del 
conocido caso Mercurio. También he abierto mi intervención con una pequeña 
transcripción de conversación telefónica porqué imagino que los señores de 
Convergència ya sé que me van a salir con la presunción de inocencia. ¿Acaso 
tuvieron ellos presunción de inocencia con el Sr. Fernández Díaz del Partido Popular 
por la grabación de una conversación telefónica?, grave, grave lo que decía, ¿dónde 
estaba entonces la presunción de inocencia para ustedes?, seamos un poco 
coherentes, o para todos o para ninguno señores de Convergència. 
 
 Ciutadans cuando presenta esta moción, por cierto, exige a los demás lo mismo 
que se exige a sí mismo y que viene recogido en nuestros estatutos como partido, y 
esta exigencia supone abandonar el cargo cuando se está investigado, lo que antes 
era imputado, por un caso de corrupción, porqué creemos que los ciudadanos 
perciben que hay mucha corrupción en la política y tenemos que devolverles la 
confianza que han depositado en nosotros, y no se sostiene bajo el paraguas de la 
presunción de inocencia que alguien investigado mantenga el cargo porqué además 
todos conocemos de la lentitud de la justicia. La sentencia al Sr. Urdangarín, por 
poner un ejemplo, ha tardado en salir más de 6 años, ¿debemos permitir que un 
corrupto permanezca en su puesto durante todo ese tiempo?, ¿qué daño se le hace 
con esto a la democracia?, según los señores creo de Convergència, el PSC y me 
temo que del Partido Popular, pues sí, hay que esperar. Tampoco debemos ser muy 
raros los de Ciutadans, me refiero a que otros partidos han entendido que la lacra de 
la corrupción política era un tema a tener muy en cuenta, es el caso del PDeCAT, del 
partido de ustedes, que en sus estatutos, artículo 63 expresa lo siguiente: “Punt 2, 
suspensió temporal parcial o total dels drets com a persona associada, en tot cas s’ha 
d’acordar la suspensió cautelar automàtica dels drets com a persona associada 
d’aquell/a que estigui en curs en un procés penal respecte del qual s’hagi dictat auto 
d’obertura de judici oral per un delicte relacionat amb la corrupció”. Bien, por lo menos 
el PDeCAT por lo visto no vincula lo que es la suspensión con la sentencia firme que 
era lo típico, y por lo menos lo valoramos como un avance. 
 
 Señores de Convergència, del PSC y del Partido Popular que no van a votar a 
favor de nuestra moción, les rogaría que se planteasen sinceramente su voto, ustedes 
que han estado durante lustros en los Gobiernos de España y en la Generalitat de 
Catalunya, ustedes que tienen una cantidad importante de casos de corrupción, 
ustedes no los únicos, pero si los principales responsables de la corrupción política en 
España, hoy deberían votar a favor de nuestra moción. 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.02.17                    pàg. 83 

 
ESBORRANY ACTA 

 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Blázquez, jo em nego a escoltar-li el que vostè 
està dient. O sigui, m’està dient que jo sóc “la principal responsable de ser los 
principales corruptos de España”?, però vostè m’ho està dient de veritat això? 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: No, 
vostè no, el seu partit. Puc acabar, em deixa que acabi? 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: De veritat, és que ara mateix vaig a presentar-li 

una querella. Digui’m quines proves té, és que és escandalós. 
 
 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: La 

pot presentar si vol. Em deixa acabar. 
 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: És que és escandalós. És increïble. Li queda un 

minut. Jo entenc que a vostè li agrada la floritura però és clar, sigui rigorós. 
 
. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Tengo 

la palabra Sra. Alcaldesa? 
 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí, però digui les coses amb cura. 
 
. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Yo no 

he dicho Sra. Alcaldesa, a ver si nos entendemos, yo no he dicho que sea usted 
corrupta, he dicho que los partidos -porqué ustedes han tocado poder, igual que lo ha 
hecho el Partido Popular, el Partido Socialista- que han gobernado, si alguien tiene la 
principal culpa del descrédito de no haber atajado la corrupción de forma correcta son 
ustedes como partido, no como personas individuales, ¿lo entiende?, ¿sí?, gracias. 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Això ho diu vostè. 
 
. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Sí, lo 

digo yo evidentemente. 
 
Hoy deberían votar a favor de nuestra moción, de no hacerlo le hacen un flaco 

favor al crédito de los políticos y de paso se hacen un flaco favor a ustedes mismos. 
 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Qui fa un flac favor a la política és aquells que 

utilitzen les mitges veritats per “remena i veuràs”, i això del “remena i alguna cosa 
quedarà” sembla mentida però vostès ho fan a cada plenari, senyor de Ciutadans, 
sembla mentida. 

 
. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 

Sergio, creo que te has pasado de rosca bastante. En primer lugar te voy a informar 
que en Ciutadans tenéis personas que hoy en día ocupan puestos de responsabilidad 
en el partido y en administraciones públicas, con cargos públicos, que han sido 
miembros de otros partidos como por ejemplo el Partido Popular, en el Parlament 
tenéis algún diputado que ha sido anteriormente cargo en otros partidos como en el 
nuestro y que ahora si tu enchufas el ventilador y hablas de esta forma generalizando 
lo que haces es perjudicarles a ellos que son personas de tu partido hoy día, además 
has dado por hecho que nosotros vamos a votar en contra o no vamos a votar a favor 
de esta moción, cosa que no entiendo por qué, en un momento en el que el Partido 
Popular está gobernando en España con un acuerdo con el Partido de Ciutadans que 
además incluye expresamente unos puntos bastante concretos sobre los temas de 
corrupción y como hay que reaccionar con los políticos de cada partido con respecto a 
estos temas. No entiendo esta forma de disparar contra todo el mundo así 
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gratuitamente, no lo entiendo. Estamos de acuerdo en que no se puede permitir la 
corrupción, estamos de acuerdo, lo hemos firmado por escrito, se ha publicitado, lo 
sabe todo el mundo, hay un acuerdo del partido de Ciutadans -que apoyó al Partido 
Popular en la votación para investir a Mariano Rajoy como presidente- en base a este 
acuerdo de la no corrupción, y ahora vienes aquí a soltar una cosa que a lo mejor la 
tenías que haber soltado hace tres años, no lo entiendo, o sea que te has pasado de 
rosca totalmente. 

 
Nosotros vamos a votar a favor, precisamente por ese acuerdo que hay entre 

Ciutadans y el Partido Popular contra la corrupción, y lo vamos a hacer porque lo dice 
el acuerdo, y porque además creemos firmemente que no se puede permitir la 
corrupción y que cuando hay indicios y se abre juicio oral esa persona tiene que dejar 
ese cargo público, por lo tanto por favor modérate en tus consideraciones a la hora de 
pensar qué vamos a hacer los demás y si la corrupción es culpa de unos o de otros, 
porque si la corrupción es culpa de unos lo es de otros, porque la corrupción está 
instalada en la sociedad, no es exclusiva de un partido o de otro, en todos los partidos 
ha habido corrupción o en la mayoría de partidos, en muchos, algunos o muchos 
casos seguramente no se conocen todavía, irán saliendo casos, es así, corrupción de 
hecho no es la que había antes, hoy en día hay corrupción, todavía la hay, y no la 
hemos podido erradicar, otra cosa es que se sepan los casos o que salgan, y yo creo 
que sólo sale la punta del iceberg, y aun así hemos de seguir trabajando, pero no 
dispares el ventilador de esta forma porque lo que haces es perjudicar a la política. 

 
. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-

EUiA: Jo he de dir que la moció que ha presentat Ciutadans realment ens ha generat 
seriosos dubtes i ens hem informat i hem vist que la Federació de Municipis ja ha 
afirmat i explicat que tots els serveis professionals de l’entitat investigats en el seu 
moment van ser aportats de forma fefaent en la peça que es coneix com a 25 bis que 
és la peça que va imputar als 60 alcaldes i alcaldesses, la qual va ser arxivada en 
execució de les resolucions de l’Audiència Provincial i del Tribunal Suprem que van 
considerar que la Federació de Municipis de Catalunya no estava subjecte al dret 
públic, això vol dir que els advocats de la Federació de Municipis demanaran el 
sobreseïment del cas. No obstant i dit això, per a nosaltres el funcionament de les 
entitats municipalistes de Catalunya no és el més adequat, ja sigui per les 
irregularitats en les contractacions que va fer la pròpia Associació Catalana de 
Municipis, o pel finançament dels serveis de la Federació de Municipis de la qual 
tractem avui. Creiem que és lògic, i així ho hem defensat, una fusió o refundació de 
les associacions en una única entitat de nova planta i una llei que reguli el seu 
funcionament, organització, finançament i regulació jurídica. Sabem que el president 
actual, que no el que s’està posant en dubte en la moció, el president actual de la 
Federació de Municipis està pendent de declaració davant del Jutge i sembla que 
aquesta declaració es produirà en el mes de març, és per això que nosaltres ens 
abstindrem en la votació d’aquesta moció donat el moment processal d’investigació en 
el que es troba el cas, i sense conèixer si el jutge finalment decidirà avançar cap a un 
judici o bé s’acabarà sobreseient. És evident que determinades actuacions de les 
entitats municipalistes que hem conegut no només no ens agraden gens sinó que són 
denunciables. Nosaltres no ens quedarem de braços creuats si aquestes accions 
vulneren la legalitat i tampoc ho farem si sobrepassen principis i valors ètics com 
l’honestedat, la transparència, la rendició de comptes, la imparcialitat i el respecte al 
municipalisme, però en aquest cas esperarem a com es resol el cas.  

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Cosa que no van fer en el cas de l’Associació 

Catalana de Municipis, que ni tan sols ha d’anar a declarar el Sr. Buch, no està en cap 
procés, fantàstic! 
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 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Puc preguntar, s’ha complert la moció que realment vam aprovar? Sí? 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: És clar, què vol que li digui? Però ni a declarar, 

eh!, no està en cap procés, però ja el van... directament, fantàstic! 
 
. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-

EUiA: En aquell moment nosaltres només vam dir que la posició del nostre municipi 
fos no fer l’aportació, no vam acusar a ningú en aquell moment, li voldria recordar. 

 
. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Jo 

també voldria recordar que en cap cas vam parlar del president de l’Associació, del Sr. 
Buch, ens referíem a altres temes, només per aclarir-ho. 

 
Està clar que tots els organismes i entitats com aquesta, una entitat 

municipalista on hi hagi càrrecs públics han de ser totalment transparents i segur que 
molt més del que ho han estat fins ara. És cert que les dues entitats municipalistes 
existents en aquest moment han estat vinculades d’una manera o una altra en trames 
de corrupció i tràfic d’influències que el nostre grup ha condemnat, condemna i 
condemnarà fermament. Segurament el cas vinculat a la trama Bustos n’és un dels 
més sonats que esperem que tingui les conseqüències judicials que es mereix però 
també és cert que en aquesta moció s’ha barrejat deliberadament altres temes que 
res tenen a veure, com per exemple el tema de la imputació dels 44 alcaldes que van 
ser acusats de cobrament de sobresous camuflats, cas que s’ha arxivat i per tant em 
sembla absolutament fora de lloc, vostès ho sabien, ho han volgut incloure i vincular 
una cosa amb l’altre per tal de generar un imaginari que vostès a dia d’avui els va bé 
de corrupció permanent quan saben perfectament que aquest tema es va arxivar. 
Barregen tot el que poden i així no aconseguiran depurar les responsabilitats que és 
l’objectiu que hauríem de tenir tots plegats.  

 
Des d’Esquerra sempre defensarem, perquè sempre ho hem defensat, que cal 

utilitzar tots els mecanismes per garantir la transparència i la legalitat en la gestió de 
qualsevol institució i també d’aquesta entitat municipalista, això vol dir auditories 
externes, l’Oficina Antifrau i tot el que calgui. 

 
Respecte el Sr. Amor cal que doni totes les explicacions que el càrrec es 

mereix de manera que si pot afectar ni que sigui mínimament la credibilitat de l’entitat 
renunciï immediatament al seu càrrec. No tinguin cap dubte que això és el que li 
exigirem des del nostre partit, ja que nosaltres mai hem tolerat ni mai tolerarem 
aprofitar-se d’un càrrec públic per interessos personals ni partidistes, i això a més a 
més afegeixo -arran de la intervenció de Ciutadans- que nosaltres sí que hem tocat 
poder en totes les administracions però podem dir el que acabo de dir amb la cara ben 
alta, convençuts que els nostres representants d’Esquerra al Consell Executiu de la 
Federació de Municipis faran això de forma contundent i inequívoca. Avui dubtàvem 
de si donàvem o no suport a la moció però després de la desencertada intervenció del 
representant de Ciutadans que confon la política amb fer de “justicieros” i de donar 
lliçons, ens abstindrem en aquesta moció. 

 
. REGIDORA SRA. NURIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 

Nosaltres no anàvem a intervenir però s’ha posat tan emocionant això... El tema de la 
corrupció és un tema greu, deslegitima a les institucions i fa pensar al ciutadà que res 
del que faci, més enllà del que pugui actuar i interactuar amb les institucions i les 
administracions que tenen el deure de defensar-lo, mai estarà mancat de sospita i 
això que ho paguem tots no és culpa de tots. Sr. Benejam, jo li nego la major, no digui 
que tots els partits estan..., vostè ha dit això és un problema que és endèmic, és social 
i tots els partits tenen corrupció; doncs miri, no, el seu partit té 835 imputats, en 31 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.02.17                    pàg. 86 

 
ESBORRANY ACTA 

casos, 835 imputats, la teoria de la poma podrida al final comença a ser invertida, al 
final hem de buscar la poma sana al seu partit, jo només li dic això. Vostè ja sé que 
sempre ho lamenta, ho condemna, etc., però no negui la realitat, la realitat és aquesta. 
El cas Bustos que és un cas que encara s’estan desgranant peces i que aniran sortint 
i que farà mal a la nostra comarca i als nostres representants electes i a la fe en la 
democràcia representativa que hi ha en aquesta comarca durant anys i durant 
dècades i que ha mogut moltíssims diners, és un cas molt greu, és un cas molt greu. 
Nosaltres tot i que haguéssim pogut esperar o esperaríem o potser pensem que la 
moció no té el rigor desitjable i és cert que barreja alguns temes que no ho hauria de 
fer, sempre que hi hagi un indici fonamentat li donarem suport a aquest tipus 
d’accions. Per què?, doncs perquè si la ciència, la Il·lustració, alguna cosa ens ha 
deixat, abans que arribés el capitalisme, la Il·lustració ens va deixar algunes coses 
que ens han fet molt de servei i una de les coses que ens deia la ciència és que quan 
tens moltes mostres empíriques, quan tens moltes mostres que s’acaba consolidant 
una hipòtesi segurament pots acabar concloent que aquella hipòtesi és certa, 
malauradament amb el cas Bustos i amb aquests casos de corrupció no tenim moltes 
mostres, és cert que hi ha hagut també casos de querella catalana que se'n diu, que 
és jo et denuncio i ja veurem què passa i el mal ja està fet, però la veritat és que tenim 
molts més casos de situacions i de casos i d’abusos de poder i de malversació de 
fons i de delictes en general a casa nostra, a l’Estat espanyol i a casa nostra en 
concret. Simplement pel principi de precaució si aquesta persona està investigada 
-que és el nom que se li dóna ara- ha de deixar el seu càrrec, per tant ens sumem a 
aquesta petició, el principi de precaució que també s’aplica en ciència, i una última 
cosa que és convidar-los a visitar la pàgina “Llums i taquígrafs” on trobaran tots els 
casos de corrupció arreu dels Països Catalans, ben fonamentats i on podran fer 
aquest monopoli de quants partits té cadascú. 

 
. TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA: Quin nivell eh!, vostès per un grapat de vots cada Ple ens porten aquí 
assumptes com si fossin l’equalitzador, no sé si se’n recorden d’aquella sèrie que 
havien de netejar, doncs vostès han nascut per netejar i no es miren ni tan sols el 
melic, segueixen fent una caça de bruixes de qualsevol fet. El que passa és que per 
una vegada els hi trec el mèrit, no és una moció seva, és una moció que han construït 
des de la seu nacional de Ciutadans, bé no sé si vostès li diuen seu nacional, em 
refereixo a la seu del Carrer Balmes. De tota manera han disparat i no han encertat, 
perquè l’Audiència Provincial ho ha arxivat. A part de la barreja que fan de tot plegat, 
han arxivat la major causa que vostès impliquen aquí. No té lloc la seva demanda, és 
absurd jutjar una cosa políticament quan està arxivada ja per l’Audiència Provincial. 
Més de 60 alcaldes en aquest cas haurien d’estar en la mateixa situació pel que 
vostès diuen, per tant jo crec que vostès disparen, que alguna cosa caurà, ho han fet 
abans en un altre punt de l’ordre del dia i ho tornen a fer ara. Lamentar als senyors 
d’Esquerra Republicana i d’Iniciativa per Catalunya-Verds perquè vostès estan a la 
direcció de la Federació de Municipis, disposen de tota la informació i tenen persones 
afectades directament per aquests casos. La coherència màxima. El nostre partit no 
ha cregut mai en l’acusació preventiva per si de cas, s’ha de demostrar, per a 
nosaltres això és absurd i forma part del seu circ, no del nostre. Evidentment no hi 
votarem a favor. 

 
. TINENT D’ALCALDE SRA. CARMELA FORTUNY, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Sr. Blázquez, hem passat del “dia de la marmota” 
a que ens fes una mena de teatre, performance, que fins i tot ha inclòs un tros de la 
cançó de “El Último de la Fila”, Donde estabas entonces, li agraeixo però jo la veritat 
és que en certs moments de la seva intervenció m’he perdut i en part me n’alegro. El 
nostre grup està en contra de la corrupció, totalment en contra i vull dir-ho així, i així 
de clar, així de català i amb tota la força que això significa. Però no podem donar 
suport de cap de les maneres a aquesta moció perquè és una moció demagògica, és 
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una moció intencionada, i intencionada en allò que abans l’alcaldessa també els hi ha 
comentat en la seva intervenció, arribar amb aquest llenguatge fins el límit, 
intencionadament per tenir un titular. Aquesta mena de mocions no fan cap mena de 
favor a la política, i cap mena de favor a la política municipal, i vostè en forma part 
d’aquesta política municipal i jo apel·laria a aquesta idea també, i per tant quan tu fas 
una moció també has de proposar-la amb rigor, i ja el mateix titular ens parla del Sr. 
Xavier Amor i ens parla del Sr. Xavier Amor com imputat i el Sr. Xavier Amor en 
aquests moments està investigat, per tant imputat no, investigat sí, i per tant de la 
mateixa manera que de manera ferma hem d’estar en contra de la corrupció i hem 
d’advocar per la transparència i de la bona feina de les nostres institucions i de les 
persones que hi formen part, com també cal fer un respecte a aquesta presumpció 
d’innocència i no fer judicis de valor, ni fer unes sentències fermes quan encara no hi 
ha aquesta situació de manera objectiva. I per anar acabant, en l’atès número 4 fan 
aquest atac, aquests sobresous camuflats, aquestes dietes de 44 càrrecs electes per 
part de la Federació de Municipis, i jo aquí els hi diria amb rigorositat que caldria afegir 
un altre atès que digués que aquest cas va quedar arxivat, penso que la Mireia 
d’Esquerra abans també ho ha comentat, que van quedar totes les persones absoltes, 
que no hi ha cap irregularitat, i bé, em podria estendre, però no donarem suport a 
aquesta moció, no donarem suport a un titular fàcil, i no donarem suport a aquestes 
maneres de fer. 

 
. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 

Intentaré hacer un esfuerzo de pedagogía, yo no sé si, de verdad eh!, y lo digo dolido, 
no sé si es que no me he explicado bien o que no han tenido jamás la intención de 
escucharme y de entenderme. Le pido eso sí tal vez disculpas al portavoz del Partido 
Popular porque me ha sorprendido, y me ha sorprendido gratamente, creo que ha 
entendido el mensaje, que lo ha entendido. Y yo teniendo en cuenta la historia de lo 
que votaban y de que ellos consideraban presunción de inocencia y que tenía que 
haber una sentencia firme, el hecho de que vote favorablemente a esta moción me 
hace pensar que efectivamente me he equivocado y que no lo he valorado de forma 
correcta, aquí asumo el error. Cuando les he dicho a los señores de Convergència, 
del PSC y del Partido Popular, ustedes han tenido la suerte de gobernar en Cataluña, 
en la Generalitat y en el resto de España, y ustedes tienen y lo voy a decir aquí el 
mérito de casi todo lo que se ha hecho, ¿de acuerdo?, tienen el mérito, pero si 
miramos en el demérito y cuando hay muchas encuestas de opinión a los ciudadanos 
que se les dice ¿qué es lo que más os preocupa en España? seguramente es el paro 
y la corrupción, pues de eso ustedes han tenido también la culpa por no haber 
detenido la corrupción y no haber tenido tolerancia cero, ustedes tienen el mérito de lo 
bueno que se ha hecho pero también tienen el demérito de lo malo que ha sucedido, y 
tienen que entender que es muy palpable que cuando vas por la calle hay una 
sensación de que está institucionalizada la corrupción en la política, y como ustedes 
han estado en esos gobiernos tienen que ser también los responsables de no haberlo 
podido detener a tiempo, hagan esa crítica, es tan sencillo como eso y es lo ponía… 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Bláquez, es que això no és el que diu la 

moció. 
 
 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Sra. 

Alcaldesa, estoy haciendo una réplica a la intervención que ustedes han hecho. Será 
que hoy yo estoy en FM y usted está en AM. 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo el que intento és estar a l’ona, a la que puc 

intento estar a l’ona. 
 
. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 

Ustedes han hecho una intervención diciendo que tal y cual, que me iba a llevar a los 
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tribunales y que iba a hacer una querella y demás, y yo he intentado hacer una 
pedagogía de lo que estaba diciendo en mi intervención. 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Blázquez no faci tanta pedagogia que tots els 

que estem aquí crec que ja hem anat a l’escola de primària i de secundària, no cal fer 
tanta pedagogia. Només li dic, cenyeixi’s a la moció. 

 
. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 

¿Sabe con lo que salgo de positivo? y con esto acabo y me resulta en ese sentido un 
poco bochornoso que los que mejor lo han entendido hayan sido la Sra. Gibert, a la 
cual se lo agradezco, y al Sr. Álvaro Benejam. Gracias. 

 
. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 

M’agradaria poder votar els dos acords de forma separada, perquè tenim un sentit de 
vot diferent. 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ho ha de dir el proponent. 
 
. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Sí, 

ningún problema, pero hay tres acuerdos. 
 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per tant quin vol votar separadament?  
 
. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Els 

tres si pot ser. 
 
. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Lo 

aceptamos. 
 
. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-

EUiA: Una molt, molt petita intervenció. Sabia que ens diria la falta de coherència, i he 
de reconèixer i ha de reconèixer també que hem sigut honestos quan hem dit que ens 
havia resultat difícil i ens havia causat dificultats el vot d’aquesta moció, i només per 
recordar que al Sr. Bustos qui el va denunciar quan era alcalde de Sabadell i president 
de la Federació de Municipis va ser la regidora d’Iniciativa i Esquerra Unida a 
Sabadell. 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Casamitjana, no només són honestos, els 

tinc per molt honestos, no tinc cap mena de dubte, sempre he pensat així, ara bé, 
també els hi dic que siguem coherents, i per tant en el cas de l’Associació de 
Municipis es va ser extremadament dur amb el plantejament. En qualsevol cas 
l’ajuntament ha complert la moció que és que no s’ha ingressat la quota a l’Associació 
Catalana de Municipis atès que vostès van votar que aquesta quota no s’ingressés i 
per tant això s’ha complert. La votació va ser per majoria de tots plegats, per això he 
mirat a tots plegats, he mirat a tothom, la majoria, i nosaltres complim, evidentment.  

 
. TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA: Més que res perquè consti en acta, aquí no estem votant contra 
Bustos, no estem votant contra cap govern, estem votant per un responsable d’una 
Associació privada de municipis, i estem dient això, i barrejar naps amb cols no porta 
enlloc. Aquesta moció és infumable. 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs votarem per separat els tres punts. 
 

TORN DE VOTACIÓ ACORD NÚM. 1 
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Vots a favor:       8 (CUP-PC, C’s, PP i regidor no adscrit)  
Vots en contra: 12 (Convergència i PSC) 
Abstencions:      5 (ERC-MES i ICV-EUiA) 
 

TORN DE VOTACIÓ ACORD NÚM. 2 
 
Vots a favor:       7 (CUP-PC, C’s i regidor no adscrit)  
Vots en contra: 13 (Convergència, PSC i PP) 
Abstencions:      5 (ERC-MES i ICV-EUiA) 

 
TORN DE VOTACIÓ ACORD NÚM. 3 

 
Vots a favor:       8 (CUP-PC, C’s, PP i regidor no adscrit)  
Vots en contra: 12 (Convergència i PSC) 
Abstencions:      5 (ERC-MES i ICV-EUiA) 
 

(En aquests moments, essent les 19,52 hores, se suspèn el Ple i es reprèn 
a les 21,20 hores). 
 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 
 
27.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER A LA 

INCLUSIÓ DE SANT CUGAT A LA ZONA 1 DE L’ATM. 
 

Atès que la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
defineix el marc competencial del AMB en el sentit que la competència territorial del 
AMB, segons l’article 2, abasta el terme municipal de tots els municipis que hi 
pertanyen, (com és el cas de Sant Cugat) i que la gestió del transport públic col·lectiu 
en superfície és una competència atribuïda per l’article 14. 
 

Atès que la Llei 31/2010 estableix a l’apartat c) de l’article 1.4 “la igualtat de tots 
els ciutadans a l’accés als serveis públics” i que el transport públic si no és accessible 
a tothom no pot ser considerat un servei públic. 
 

Atès que el tractament que es dóna a Sant Cugat en aquest aspecte resulta un 
greuge comparatiu respecte d'altres municipis que es troben integrats en la Zona 1 
malgrat estar molt més lluny de Barcelona que la nostra ciutat, tot i que l’article 16 de 
la Llei 31/2010 estableix que els serveis metropolitans es presten en tot l’àmbit 
metropolità i en benefici de tots els municipis.   
 

Atès que la diferència en el preu dels bitllets de la Zona 1, respecte de la Zona 
2, és alta i desproporcionada amb el consegüent perjudici econòmic que es causa als 
santcugatencs contravenint el principi d’igualtat reconegut a la citada Llei 31/2010. 
 

Atès que continua la demora en la posada en marxa de la T-mobilitat i del nou 
sistema tarifari. 
 

Atès que aquest retràs suposa donar continuïtat a una situació injusta i 
desfavorable per els santcugatencs que s’allarga en el temps i agreuja el perjudici 
econòmic innecessàriament.  
 

Atès que la no pertinença a la Zona 1 impedeix, entre d’altres, que menors de 
16 anys puguin accedir a la T-16 o que la gent gran, pugui accedir als avantatges que 
inclou la Zona 1. 
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Per aquests motius es proposa al Ple municipal l’adopció del següent 
ACORD: 
 

Únic.- Instar l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i a l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) per tal que s’inclogui de forma immediata al municipi de 
Sant Cugat a la zona 1 del sistema tarifari integrat de la xarxa de transport metropolità. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ  
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: La 
moción presentada pide que Sant Cugat sea incluido en la zona 1 del transporte 
metropolitano, reivindicación hecha ya desde hace muchos años. El Partido Popular la 
ha hecho ya desde hace 15 años presentando iniciativas en este Pleno municipal. La 
última presentada fue en el año 2016 donde el resto de grupos municipales incluso la 
tacharon de populista, hoy el tiempo parece que nos puede dar la razón y que no era 
tan populista. Nuestra intención era que fuera institucional, puesto que lo que pretende 
no va sino en beneficio de todos los ciudadanos de Sant Cugat. No queremos hacer 
política de este asunto pero tampoco queremos que la hagan a nuestra costa. Hemos 
perseguido durante mucho tiempo este objetivo que por razones en las que hoy creo 
que no convendría entrar, pero que todos sabemos o suponemos, no se llegó a 
producir. El retraso en la implantación de la T-movilidad, que también es uno de los 
puntos principales que motivan la presentación nuevamente de esta moción por 
nuestra parte, porque no se ha implantado y de momento tampoco se espera que esto 
se vaya a producir en un plazo corto de tiempo, se nos había dicho que tenía que ser 
en Enero de 2016, si no recuerdo mal, la última vez que nosotros presentamos en 
2015 esta petición, que entraría en vigor el 1 de Enero de 2016 o durante el mes de 
Enero de 2016, y no fue así, estamos en febrero de 2017 y de momento no hay 
planificación para que se implante la T-movilidad, para que entre en vigor la T-
movilidad y la gente se pueda beneficiar del transporte público por kilometraje, es 
decir, pagar por lo que usa. Este retraso en la implantación de la T-movilidad sigue 
perjudicando a los ciudadanos de Sant Cugat que utilizan el transporte público como 
los Ferrocarriles por ejemplo, que pese a estar más cerca de Barcelona que otros 
municipios incluidos en la zona 1 tienen que utilizar un billete de la zona 2 para ir a 
Barcelona por ejemplo. Desde el Partido Popular creemos que es un agravio 
comparativo seguir perteneciendo a la zona 2 del Área Metropolitana de Barcelona y 
por eso pedimos al gobierno municipal que efectúe los trámites necesarios para que el 
cambio sea efectivo lo antes posible, o que lo pida al Área Metropolitana de Barcelona 
mientras no se ponga en marcha el sistema de tarifación de la T-movilidad. Nos 
informaron ustedes de que esto ya se había producido después de que nosotros 
presentáramos la moción, bueno, de hecho lo que hicieron fue hacer una rueda de 
prensa informando de que ya se estaban haciendo gestiones en este sentido. La 
rueda de prensa fue al día siguiente o al cabo de dos días de nosotros presentar la 
moción, esto fue así. Evidentemente nosotros no sabíamos que se estaban haciendo 
esas gestiones y por eso presentamos la moción, pero sí sabíamos que se estaba 
discutiendo el tema en el Área Metropolitana de Barcelona y creíamos que era 
necesario volverlo a presentar en Sant Cugat para que desde el Ayuntamiento se 
presionara para que el resto de grupos del Área Metropolitana de Barcelona votaran a 
favor de este tema. Éste no es nuestro modelo porque evidentemente nosotros 
creemos en la T-movilidad pero los vecinos de Sant Cugat hasta que no se ponga en 
marcha este tema siguen pagando más de lo que deberían para viajar a Barcelona, y 
de hecho se producen situaciones tan raras como que por ejemplo en la T-12, la que 
sirve para los niños de hasta 12 años, utilicen la tarjeta de transporte pero sólo sirva 
para la zona 1, es decir para la zona en la que ellos están empadronados, como solo 
les sirve para esta zona 1 los que van a Sabadell por ejemplo sí que se benefician de 
que el transporte les cuesta conforme la zona 1, pero los que van a Barcelona que 
recorren un tramo equivalente en kilómetros no pueden beneficiarse y han de pagar 
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como si fuera un adulto, ni siquiera está previsto que puedan pagar por ejemplo el 
doble, porque esta tarjeta vale unos 30 o 35 € al año, y si por pasar a Barcelona 
costara más pues seguramente los padres estarían agradecidos pero es que tampoco 
existe, simplemente no existe y no puede ser y pagan como si fuera un adulto el 
transporte normal y corriente como billete individual o tarjetas multiviaje. Llevamos 
muchos años reclamando esta medida que es o sería en beneficio de todos los 
santcugatenses y lamentamos que durante todo este tiempo no se haya conseguido, 
se haya mirado para otro lado y pedimos ahora que el gobierno municipal apoye esta 
moción que a pesar de que ya se haya pedido esto dará más fuerza a esa petición. 
 

ESMENES DE CONVERGÈNCIA I PSC SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 
 

- ESMENES QUE ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGENCIA I EL PSC 
PRESENTEN A LA MOCIÓ DEL PP PER A LA INCLUSIÓ DE SANT CUGAT A LA 
ZONA 1 DE L’ATM. 
 
ESMENA 1 
Supressió de l’atès 7 
 
ESMENA 2 
Afegir nous atesos amb el redactat següent: 
 
Atès que el nostre municipi, per tant, amb la inclusió a la zona 1, podria incorporar 
nous títols socials existents en els municipis de la Zona 1 com ara la T-4 (persones de 
més de 60 anys o amb alguna discapacitat), així com la T Verda. 
 
Atès que recentment s’ha aprovat un Pla Metropolità de lluita contra la contaminació 
ambiental, que s'emmarca dins dels objectius de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 
per fomentar l'ús del transport públic i reduir el flux de vehicles privats sobre l'asfalt de 
la capital catalana i la rodalia.  
 
Atès que d’acord amb el Pla, s’està treballant en la proposta que permeti l’entrada 
dels municipis de la segona corona a la zona 1 del sistema tarifari integrat. 
 
Atès que aquesta seria una proposta que s'emmarca en l'estratègia de l'AMB el 
trànsit rodat al territori, responsable del 70% de la contaminació atmosfèrica a les 
grans ciutats, una mesura per tant, que aniria en la línia de lluitar contra la 
contaminació ambiental, ja que previsiblement es convertiria en un estímul de la 
demanda, desincentivant l’ús del vehicle privat.  
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat ha aprovat mocions per prendre 
mesures per reduir la contaminació de l’aire a l’AP7 i la C16, i l’entrada a la zona 1 
provocaria un abaratiment dels títols de transport i per tant, fomentaria l’ús del 
transport públic davant del vehicle particular. 
 
Atès que el passat 17 de gener, l’alcaldessa de Sant Cugat, juntament amb altres 
alcaldes i alcaldesses, dels 18 municipis que actualment formen part de la segona 
corona de l’AMB, van sol·licitar per escrit que s’afronti, es planifiqui i calendaritzi la 
creació de la zona única tarifària al conjunt de l’àrea metropolitana, integrant els 
municipis de la zona 2 a la zona 1, per tal d’assolir l’equilibri d’oferta i accés al servei, 
per al bé del conjunt de la ciutadania metropolitana i de la sostenibilitat.  
 
ESMENA 3 
Modificar l’acord primer per: 
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Continuar treballant amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) per tal que s’inclogui el municipi de Sant Cugat a la zona 
1 del sistema tarifari integrat de la xarxa de transport metropolità.  
 

TORN PRESENTACIÓ ESMENES CONVERGÈNCIA I PSC 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: En aquesta moció hi ha esmenes dels grups 
municipals de Convergència i de Ciutadans. Defensaré jo mateixa les esmenes de 
Convergència. 
 
 Sr. Benejam, li vam demanar a la Junta de Portaveus que deixés aquesta moció 
sobre la taula per poder-la treballar, perquè vostè amb tots els atesos que li podem 
rebatre, orientar cap aquí, donar-li la raó en altres, el que vostè vulgui, en la moció 
l’acord diu “instar a demanar que estiguem en la zona 1”, i això ja ho hem fet, per tant 
la moció quan nosaltres li comuniquem que potser vostè no tenia per què saber-ho, 
que m’estranya, perquè si està en l’Àrea Metropolitana no parlem de res més des del 
mes de gener i febrer, és així, és un tema que estava sobre la taula i llavors el tema 
del transport hem fet l’aposta per la T-mobilitat però és cert que s’està retardant, i si 
volen analitzem el per què d’aquests retards que tenim però la realitat és que els 
ciutadans en aquests moments de l’Àrea Metropolitana dintre dels 36 municipis n’hi ha 
18 que estan dintre la zona 1 i la zona 2. Què és el que s’està treballant? Que els 18 
municipis que estan a la zona 2 entrin a la zona 1, i ara podem aquí barallar-nos si 
hem fet una carta, si ho he demanat jo, si ho recordo jo o el que sigui, aquí estem 
parlant d’un tema seriós, intentem posar-lo sobre la taula, per entrar a la zona 1 s’ha 
de fer com la resta de municipis que estan a la zona 1, és a dir que el transport es 
paga entre tots a través d’un impost, d’un tribut metropolità, que és a través de l’IBI, 
així és com van entrar en el seu moment els municipis de la zona 1 a la zona 1, en 
aquests moments s’està treballant que els municipis de la zona 2 entrem a la zona 1 
pel mateix sistema, i des de l’Àrea Metropolitana s’ha fet una proposta de calendari i 
una proposta inicial de números, jo crec que el responsable és que cada municipi 
perquè es convoca als alcaldes en aquestes reunions, n’hem fet algunes de treball, 
que els municipis veiem què vol dir a cada municipi d’aquests 18, que també ho hem 
demanat i si vol diem “jo ho vaig demanar abans, no, o jo ho vaig recordar després”, 
és igual, jo crec que aquí el que s’està intentant és fer una aposta pel transport públic, 
cosa que surt en moltes mocions, que volem potenciar el transport públic, hem de 
fomentar la mobilitat, no només per un tema econòmic sinó que penso que també 
hem de posar a la taula tot el tema ambiental que hi ha, i que és important i que també 
en diferents mocions que s’han presentat per diferents grups aquí representats és un 
tema que ens importa, per tant crec que és un tema que saben i a més els hi he dit, 
que dimecres ens han convocat tal com es va dir des de la Vicepresidència de 
Mobilitat que s’aniria convocant a tots els ajuntaments, a nosaltres ens han donar hora 
per aquest dimecres, anirem per part de l’ajuntament la gerent, el tinent d’alcalde 
d’economia, per veure de què estem parlant, perquè a l’hora de transmetre aquests 
missatges haurem de ser molt clars i haver-ho treballat entre tots, entrar a la zona 1 
vol dir això, i amb exemples que puguem entendre tots i amb números que recolzin les 
decisions que prenem. Des del nostre punt de vista, ho hem demanat?, sí, creiem que 
és interessant mentre no es desenvolupi lo altre?, sí, ara bé, són temes difícils on hi 
tenen a veure moltes administracions, aportacions d’altres administracions, també de 
fora de Catalunya, i si tots estem alineats tot anirà bé, però és un treball que s’ha de 
fer i ara començar a dir aquí “jo ho vaig demanar abans”, “jo ho vaig demanar 
després”, “jo vaig enviar una carta”, doncs si és per recordar el tema benvingut sigui 
perquè jo crec que el que hauríem de voler tots és tenir clar i prendre mesures per 
veure si realment ens surten a compte de poder potenciar el transport públic, que crec 
que és una demanda i que ple rere ple i any rere any va sortint, i ara sembla que ho 
tenim encarrilat, veurem si pot ser. 
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 Pel que fa a les esmenes de Ciutadans ja els hi dic que votarem en contra 
perquè penso que s’està avançant, penso que es va posar sobre la taula que havíem 
d’intentar parlar-ho tots, i ara dir doncs sí, sí, jo sóc el partit que demano que se’n faci 
càrrec l’ajuntament de l’IBI perquè jo seré el més guapo. A veure, això és un tema 
seriós que s’ha de treballar i aquí anem tots a veure qui queda millor en aquest tema, 
doncs mirin nosaltres també volem quedar bé, per tant hem presentat esmenes que 
són ambientals i estupendes, que en sortirem beneficiats tots, diem que ja hem fet la 
instància i si vostè no la retira les mantindrem, però penso que és una mica marejar la 
perdiu. 
 

ESMENES DE C’s SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 
 

- ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A LA MOCIÓ DEL 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER A LA INCLUSIÓ DE SANT 
CUGAT A LA ZONA 1 DE L’ATM. 
 
Afegir l’Atès 8. 
 
8. Atès que la pertinència a la Zona 1 comporta l’aplicació d’un impost metropolità que 
repercutirà al ciutadà amb un increment en el rebut de l’IBI. 
 
Afegir un acord, el segon: 
 
SEGON.- L’Ajuntament als pressupostos del 2018 compensarà la pujada que suposa 
l’aplicació de l’impost metropolità amb una baixada del tipus de gravamen de l’Impost 
sobre Béns Immobles. 
 

TORN PRESENTACIÓ ESMENES C’s 
 
 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Creo que 
está un poco caldeado el ambiente. Yo le quería recordar unos hechos consumados, y 
es básicamente lo que usted nos explicó en la Junta de Portavoces, y es que ustedes 
la semana que viene tienen un reunión creo recordar, no, mañana, precisamente para 
hablar de este tema, entonces cuando nosotros les solicitamos que nos digan cual es 
el aumento de IBI que se va a proponer, porque claro cuando hay una reunión se 
supone que esa información se tiene ya, como mínimo, y si la estamos preguntando y 
ustedes no nos dicen nada, o dicen no lo sé, no se lo puedo decir, pues hombre! creo 
que es una información suficientemente relevante como para que informe a los 
partidos de la oposición, y a partir de aquí nosotros tomamos un posicionamiento, no 
sabemos si va a ser una subida del 1, del 2, del 5 o del 20%, no sabemos cuál es el 
incremento de esta zona 1. Entonces, que ¿va a aumentar el transporte? eso está por 
ver si va a aumentar el transporte, cuando está lleno el transporte no puede aumentar 
más, está claro que la gente que quepa pagará menos, eso está claro, pero lo que 
puede ser es que todo el coste de esta modificación repercuta sobre el cargo del IBI 
de todos los ciudadanos de Sant Cugat, y nuestra propuesta es esta, tan sencilla 
como esta. Nosotros creemos que un 1% de IBI, en el caso de ser un 1% porque no 
tenemos los datos, puede ser compensado perfectamente por las arcas del 
ayuntamiento, es así y es nuestra propuesta, ¿qué ustedes la aceptan? pues perfecto, 
que no la aceptan, pues no pasa nada, estamos en una democracia. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Creo que y respetando el 
trabajo de los que han hecho la propuesta pareciera más lógico que las zonas 
paulatinamente vayan desapareciendo y todo lo que ya hemos hablado en comisiones 
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informativas, pero sin desmerecer el trabajo ni del PP, ni de Convergència, ni de 
Ciutadans, yo creo que se han adelantado en el tiempo la moción y las dos 
enmiendas, creo que deberíamos esperar a que pase la reunión, que nos informen de 
que va a pasar para tener un criterio mucho mayor de lo que tendremos en el futuro, 
incluido el tema de qué gravamen se le va a aplicar a la ciudad de Sant Cugat, que 
todavía no lo sabemos con celeridad, no sabemos bien qué va a pasar. Por eso digo 
que sin desmerecer el trabajo de nadie votaré en contra de la moción y de las dos 
enmiendas. 
 
 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres a diferencia de com deia la Cristina Paraira no tenim cap interès de quedar 
bé en aquest punt, i de fet segurament quedarem malament a ulls de segons qui, però 
nosaltres hi votarem en contra tant de les esmenes com de la moció. En primer lloc 
perquè tal i com ja se’ns va dir fa unes setmanes i s’ha comentat també ara doncs les 
negociacions ja estan avançades i a banda de que aquesta petició del PP no ve al cas 
si les negociacions ja estan avançades, a nosaltres la proposta no ens agrada. Creiem 
que l’actual funcionament de zones no és el més adequat, posa al mateix sac o al 
mateix preu viatges que són molt diferents. El preu de creuar dues zones és el doble 
que el de no sortir de la zona 1. La T-mobilitat és una proposta que hauria de resoldre 
aquest desequilibri però nosaltres creiem que si la implantació d’aquest nou títol ha 
d’anar per llarg al menys el que podríem fer, en lloc d’estar plantejant entrar tots a la 
zona 1, seria plantejar per exemple que no sigui el doble de preu sinó que signifiqui 
només un 50% més estar a la zona 2, etc. Per què creiem que no cal entrar tots a la 
zona 1?, creiem que el preu per si sol no és incentivador de l’ús del transport públic, 
argumentar que d’aquesta manera la ciutadania a Sant Cugat, o sigui només 
rebaixant a la meitat el preu, utilitzaran més el transport públic creiem que és fals. A 
Sant Cugat el transport privat i el cotxe serà el “rey del mambo” pel model horitzontal 
de ciutat que tenim i cal desincentivar-lo, cal posar el focus en la freqüència del 
transport públic, en la comoditat, en la puntualitat, en la xarxa de bus com a eina 
estructuradora de la mobilitat i per tant com a facilitadora d’un nou model, cal parlar en 
el percentatge d’ús de l’espai públic que té el vehicle privat i el vehicle individual. En 
conclusió, creiem que el que seria més lògic i progressiu seria superar les zones 
tarifàries, implementar la T-mobilitat, i fer pagar pel transport públic no només a la 
ciutadania que l’utilitza sinó també a sectors econòmics que es beneficien de la 
mobilitat dels treballadors i treballadores o a les empreses que es beneficien de 
l’especulació immobiliària. Cal dir que el que no té sentit és que la ciutadania de Sant 
Cugat que majoritàriament ha decidit viure en una ciutat molt més horitzontal, on ens 
obliga a moure’ns més en cotxe i per tant som en part culpables de que cada matí 
s’aturin les Rondes de Barcelona i no tant els ciutadans de Barcelona o del conjunt 
urbà, a sobre el que no tindria sentit és que no paguéssim aquest impost del transport 
públic o que ens beneficiéssim i paguéssim el mateix que..., sí, sí, ho he dit i ho diré 
tants cops com facin falta. Jo crec que tenim un Govern de la Generalitat que en lloc 
d’estar preocupat per resoldre els interessos de la ciutadania i per resoldre els 
interessos de mobilitat i per resoldre el finançament del transport públic, com s’hauria 
de finançar el transport públic, el que s’està fent és allargar aquest procés 
d’implementació de la T-mobilitat, i fer-ho amb una actitud de servitud a uns 
interessos que no són els de la majoria. 
 
 . REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Posar una mica de tranquil·litat perquè Sra. Paraira, jo entenc que vostè defensa amb 
vehemència el seu posicionament però no poc fer tanta gesticulació i tants escarafalls 
perquè en el fons quan vostè fa això el que està dient és que la resta no tenim ni dret 
a opinar ni dret a posicionar-nos perquè vostè diu “esperin-se perquè ja ho farem”, és 
que aquest és el problema, i li dic molt sincerament i des del coneixement però no 
gràcies al govern sinó gràcies als nostres companys de l’Àrea Metropolitana entre 
d’altres, una cosa de les coses que vostès no han fet i havien d’haver fet és posar en 
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coneixement de la resta de partits de l’oposició de quina era aquesta situació. Si 
vostès fan això després no ens poden retreure que si ens precipitem o no ens 
precipitem, i de fet no ens precipitem perquè coneixem com ha anat la situació. Que 
quedi clar que aquesta iniciativa no ha estat del govern de Sant Cugat, el govern de 
Sant Cugat no ha instat a que Sant Cugat entri a la zona 1; el govern de Sant Cugat 
directament no ha instat, aquesta és una proposta de l’Àrea Metropolitana en 
compliment de la Llei de l’Àrea Metropolitana, que ja anem tard, que ofereix a tots els 
municipis de la zona 2 aquesta possibilitat, una negociació que per cert sí que estan 
fent vostès a nivell individual però que serà una decisió conjunta de la resta de 
municipis, tots a l’hora, no hi haurà mesures només per a Sant Cugat, seran unes 
mesures estàndard per la resta de municipis, ho dic per anar aclarint, i insisteixo, si a 
vostès els hi molesta que el que nosaltres opinem, no el que opinem perquè opinem el 
que ens dóna la gana, si el que nosaltres estem afirmant no és encertat o d’acord amb 
la realitat la seva obligació hagués estat informar-nos en aquest tema i no anar dient 
“esperin-se, esperin-se”, doncs a lo millor no volem esperar, a lo millor també volem 
participar i tenim tot el dret a dir com ens agradaria que fos aquest model, jo crec que 
hi tenim tot el dret, sincerament, i em sorprèn a vegades aquesta actitud de dir “és que 
us esteu precipitant”, Sra. Paraira, és que ens ha fotut una bronca monumental, sí, ho 
ha fet, si té ocasió miri’s el vídeo i ho veurà. Jo el que faré és centrar-me una mica en 
el tema d’un cop tenim la situació que tenim actualment que, insisteixo, la coneixem 
no gràcies al govern de Sant Cugat, reclamar en primer lloc que estem totalment 
d’acord que el sistema de la T-mobilitat és el més just i el més equitatiu, és cert, l’hem 
demanat moltes altres forces polítiques i també hem dit des del minut zero, quan hem 
demanat la T-mobilitat que mentrestant s’implementi la zona 1 per compensar, 
malgrat considerem que la T-mobilitat és molt millor, i que és veritat que en aquesta 
ciutat en temps immemorials quan l’alcalde Recoder demanava la zona 1, després 
se’n va anar de conseller i va tenir un atac d’amnèsia sobtat i mai més va demanar el 
tema, però alguns sí que l’hem demanat en moltes ocasions. Que quedi clar doncs 
quina és la nostra preferència. 
 
 Aleshores, vaig al gra, el nostre grup votarà a favor de la moció, votarà a favor 
de les esmenes de Convergència i votarem en contra de l’esmena de Ciutadans i 
explicarem per què. Nosaltres considerem que és una oportunitat d’or el fet que 
s’acaba la concessió que tenim actualment sobre el transport urbà i que coincidirà 
amb la implementació d’aquest canvi en la gestió que passarà a ser de l’Àrea 
Metropolitana i pensem que és una bona oportunitat per reclamar millores en el 
transport urbà, millores que hem reclamat moltes vegades com vostè Sra. Paraira ha 
recordat, en temes de freqüència de pas, en temes de manteniment de les parades de 
les marquesines, i crec que és el moment juntament també en el moment que s’estan 
duent a terme les taules de mobilitat en aquesta ciutat i per tant en concret la del 
transport públic amb totes les entitats que ja estan contribuint a revisar quin és el 
sistema de bus urbà que volem per fer unes rutes més adequades a les necessitats 
dels usuaris, això punt número 1. 
 
 Punt número 2, respecte a la repercussió que tindrà l’IBI, perquè tot fa pensar 
que tindrà una repercussió l’IBI perquè és el que els hi passa a la resta de municipis 
que ja són a la zona 1 i Sant Cugat no serà diferent, a vegades ens pensem que som 
al melic del món i no. Nosaltres el que considerem és que com que això afectarà tant 
a la ciutadania com al comerç, en la línia del que hem demanat moltes altres vegades 
ajudés en forma de subvencions per renda a l’hora de fer aquest augment de l’IBI per 
aquesta causa, i també inclús podem preveure mesures per repercutir el menys 
possible al petit comerç; en cap cas parlarem o introduirem la possibilitat de la 
reducció lineal de l’IBI, per això deia que votarem en contra -però això no és cap 
sorpresa- de l’esmena de Ciutadans.  
 
 I en tercer lloc també, nosaltres a l’hora de que tota l’estona estem parlant de la 
zona 1 i per tant la connectivitat amb la capital, també volem que es garanteixi la 
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connectivitat amb la resta de la comarca, per a nosaltres això és important, és molt 
important per moltes raons, algunes les ha expressat el Ramon, nosaltres en aquest 
sentit ja estaríem d’acord, i per això resol el tema i la nostra connectivitat amb Rubí 
que pel fet de ser limítrof amb Sant Cugat no tindríem el canvi de zona però sí en 
canvi ens trobem amb una realitat que és que nosaltres tenim el nostre equipament 
hospitalari al nostre hospital públic de referència a Terrassa que ara seria zona 3 i per 
tant creiem que aquest és un greuge comparatiu que crec que amb totes aquestes 
reunions que està fent el govern amb l’AMB i si ens deixa col·laborar a la resta de 
membres del consistori podem trobar una solució. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Jo 
estic molt d’acord amb pràcticament tot el que ha dit el Ramon, pràcticament també 
amb el que ha dit la Mireia, i en moltes coses que s’han dit. Penso que aquí el més 
important és que el que volem tots en general en definitiva és que els santcugatencs 
tinguin el millor transport públic possible, és clar que la visió que té cadascú del 
transport públic és diferent. En tot cas hi ha una constatació, a mi m’és igual qui ho ha 
dit, qui ho ha fet i tot, però jo aquí tinc un embolic considerable, aquesta qüestió l’hem 
debatut no sé si cada any però és una cosa de manera recurrent, aquesta darrera 
vegada hi ha hagut uns quants articles i coses que han fet al voltant de la situació i 
que al nostre grup ens ha fet tenir dubtes i que al final hem canviat d’opinió quasi a 
última hora. Però fa un parell d’anys o tres es va dir des del govern que no entraríem a 
la zona 1 perquè esperaríem a la T-mobilitat, i ara fa un any potser quan el PP anava 
a presentar una moció, no recordo si al final es va retirar, doncs un dels arguments 
que es feia servir era que com que la T-mobilitat ja arribava ja no tenia cap sentit la 
zonificació, i en canvi a principis d’aquest mes ens assabentem que les converses 
estan avançades per la zona 1, per tant com a mínim constatar aquest desconcert. 
Per a nosaltres hi ha dues coses clares, una és que la zonificació com a mínim està 
una mica obsoleta. El que a nosaltres ens preocupa és que anar a les Planes o a la 
Floresta valgui 2,15 €, que és totalment inaccessible, o de Sant Cugat a Mira-sol, és 
igual; per viatjar dintre del nostre municipi paguem unes xifres desorbitades. 
Evidentment, mentre no s’implementi la T-mobilitat, que creiem que és evident que és 
més just pagar per la distància que recorres, independentment això de les zones que 
a més no respon a kilòmetres sinó que té altres motius, doncs és clar, si ara entrem a 
la zona 1 de manera provisional, cosa que tampoc veiem molt dolent mentre 
s’implementa la T-mobilitat, comencen altres debats, no sé a on ho he llegit però si 
som zona 1 aleshores estem més lluny de Terrassa, aleshores qui ha d’anar a 
Terrassa pilla més; Sant Cugat sí, Rubí no, Cerdanyola sí, vull dir que el tema de la 
zonificació, el tema de xutar la pilota endavant i anar posant pedaços a la T-mobilitat 
penso que implica més problemes dels que ja tenim ara que Déu n’hi do!, aleshores 
nosaltres per això el sentit del nostre vot al final serà d’abstenció. Nosaltres creiem 
dues coses principals, la T-mobilitat és el que ha de solucionar aquesta qüestió, però 
a més a més el transport públic, per a que sigui públic, ha de ser accessible a tothom i 
creiem que el preu no només no és incentivador sinó que és inaccessible a molta 
gent, una T-10 val un dineral i si te’n regalen una pots estar agraït a aquesta persona 
perquè és molt car i no tothom s’ho pot permetre. Per tant nosaltres la voluntat que 
tenim és adoptar una T-mobilitat el més aviat possible i com que no tenim clar les 
implicacions de què significaria la primera zona, què ens suposaria respecte a 
Sabadell, a Terrassa, doncs ens abstindrem en la moció i en totes les esmenes. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Ho sento si m’he exaltat una mica, no em passa 
normalment, però vostè també diu “jo opino el que em dóna la gana”, bé, doncs jo 
també m’exalto si em dóna la gana, no?, però li demano disculpes si no he tingut el to 
adequat. El que volia dir, i a més he agafat arguments seus que va fer servir a la Junta 
de Portaveus, per això dic que potser no m’he explicat bé. El que volia dir és que és 
un tema que està molt incipient, no hem explicat més perquè no sabem més. 
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Nosaltres el mes de gener els 18 alcaldes -mai he volgut dir que ho hem demanat 
nosaltres sols, si algú ha entès això jo no és el que volia dir i crec que no ho he dit- i 
alcaldesses dels 18 municipis que en aquests moments no formen part de la segona 
corona, demanen a l’Àrea Metropolitana que torni a posar aquest tema sobre la taula. 
Aquesta carta li donen al vicepresident el 17 de gener, el 23 de gener d’aquest any, hi 
ha una reunió que convoquen els regidors de Mobilitat d’aquests 18 municipis on ens 
donen una primera documentació esborrany, però per què no podem saber 
exactament de quan? perquè ells fan un escenari del que ens costa a nosaltres el 
transport, que és el que estem comprovant també amb l’AMTU, que sabeu que també 
formem part d’això, comencen a parlar d’uns barems, comencen a parlar però sense 
definir, nosaltres a l’Àrea Metropolitana estem a l’oposició, allà és el grup de 
Convergència i Unió, i allà estem nosaltres a l’oposició, val?, per tant són els vostres 
partits els qui estan impulsant una miqueta tot això, vull dir que no és d’uns o altres. 
Vam tenir una reunió aprofitant que hi havia reunió d’alcaldes per explicar tot el 
protocol de contaminació atmosfèrica, no de la zona 1, va haver una primera trobada 
del vicepresident de Mobilitat amb l’alcaldessa i va dir escolta això ho estem treballant 
així, ara farem una reunió Àrea Metropolitana amb cada un dels 18 municipis, i a 
veure què opina tothom i què fa tothom, vosaltres el dia que us convoquem porteu una 
mica d’esborrany de números i nosaltres també haurem fet els nostres, i aquesta 
trobada té lloc dimecres, per tant nosaltres anem una mica amb els nostres números 
però que no sabem més. Què vam posar sobre la taula?, el mateix que vam dir tots, 
no és que nosaltres inventéssim res, què va sortir l’altre dia a la Comissió Informativa i 
a la Junta de Portaveus?, doncs què passa amb Terrassa que tenim l’hospital de 
referència, és lo normal que tots estiguem una mica..., amb Cerdanyola pel tema de 
l’Autònoma, amb Sabadell com quedem, amb Rubí que tenim el municipi al costat, i 
totes aquestes coses nosaltres així a nivell d’esborrany ho vam posar a sobre la taula, 
però tenim dubtes, ho hem de mirar bé, és una decisió que hem de prendre entre tots 
i saber molt bé de què parlem. Per a nosaltres també la T-mobilitat ens sembla molt 
millor en moltes coses, i paral·lelament tenim el tema del concurs, és cert, però per 
això i recollint una mica el que deia abans, era de dir estem en aquest tema tots una 
mica començant a treballar, cap problema, parlem-ho, però no podem concretar més, 
i per això vam comentar-ho. Però jo només he demanat això una mica seguint el que 
va sortir a la Junta de Portaveus, perquè vam dir estem començant a treballar, què 
fem, per què no la retires, això ho vaig dir jo i algú de vosaltres, era una mica recollint 
això, si no m’he explicat bé ho lamento. I només al senyor de Ciutadans dir-li que el 
plantejament que se’ns ha fet és a través d’impost metropolità de l’IBI, si no es fa a 
través de l’IBI i com vostè diu que ho pagui l’ajuntament, també són diners de tots els 
santcugatencs, o sigui que en el fons tot surt una mica del mateix lloc. En el fons és 
que cada municipi ha de fer una aportació i hem de treballar amb què passa amb els 
títols, amb la T-verda, amb la T-rosa, amb els ajuts que nosaltres tenim, s’ha de fer i 
això és una cosa complexa, però jo penso que l’hem de poder treballar i prendre tots 
una decisió tranquil·lament. 
 
 . REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Simplement dir-li que s’ha explicat molt millor, que ara ho podem compartir molt millor. 
I el que demanava doncs continuant en aquesta línia si ens continuen informant doncs 
així n’estarem al cas i tots en podem parlar, participar i decidir entre tots. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Volia fer dos comentaris, un que és millor anar a aquesta reunió que tenen amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona amb un acord de Ple de suport a aquesta qüestió, aniran 
molt més còmodes allà amb un acord de Ple -si, sí, vostès potser no però la resta de 
regidors segurament sí- a favor de la inclusió de Sant Cugat a la zona 1. Només per 
fer memòria tinc la sessió del Ple de l’any 2015 que no la llegiré tota però sí que diré 
alguns comentaris, per exemple la CUP va votar a favor d’aquella moció quan la vam 
presentar nosaltres, al febrer de 2015; Iniciativa va dir que a aquelles alçades de la 
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pel·lícula i del mandat potser aquesta moció a inici de mandat tindria sentit però a uns 
mesos de la implantació del nou sistema tarifari en base a la mobilitat..., etc., etc., no 
tenia sentit; el grup municipal Socialista va dir que no té cap sentit aquesta moció a les 
alçades d’aquesta pel·lícula i el tinent d’alcalde Sr. Casajoana va dir que la moció que 
presenten és completament extemporània i que no té cap mena de sentit, va dir: “que 
no veuen que és obsolet?, que no veuen que no té cap sentit?”; bé, doncs “visto lo 
visto” no era obsolet, ja podíem haver gaudit d’aquesta zona 1 des d’aquell moment, o 
al menys haver treballat per la zona 1 encara que s’estigués treballant per la T-
mobilitat. No segueixo perquè la següent moció és del jutge Santiago Vidal, l’any 
2015.  
 

TORN DE VOTACIÓ ESMENES DE CONVERGÈNCIA 
 

Vots a favor:     19 (Convergència, C’s, ERC-MES, PSC i PP) 
Vots en contra:   3 (ICV-EUiA i regidor no adscrit) 
Abstencions:      3 (CUP-PC) 
 

TORN DE VOTACIÓ ESMENES DE C’s 
 
Vots a favor:       4 (C’s i PP) 
Vots en contra: 18 (Convergència, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i regidor no adscrit) 
Abstencions:      3 (CUP-PC) 
 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 
 

27.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR, AMB 
INCORPORACIÓ D’ESMENES DE CONVERGÈNCIA I PSC, PER A LA INCLUSIÓ 
DE SANT CUGAT A LA ZONA 1 DE L’ATM. 
 

Atès que la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
defineix el marc competencial del AMB en el sentit que la competència territorial del 
AMB, segons l’article 2, abasta el terme municipal de tots els municipis que hi 
pertanyen, (com és el cas de Sant Cugat) i que la gestió del transport públic col·lectiu 
en superfície és una competència atribuïda per l’article 14. 
 

Atès que la Llei 31/2010 estableix a l’apartat c) de l’article 1.4 “la igualtat de tots 
els ciutadans a l’accés als serveis públics” i que el transport públic si no és accessible 
a tothom no pot ser considerat un servei públic. 
 

Atès que el tractament que es dóna a Sant Cugat en aquest aspecte resulta un 
greuge comparatiu respecte d'altres municipis que es troben integrats en la Zona 1 
malgrat estar molt més lluny de Barcelona que la nostra ciutat, tot i que l’article 16 de 
la Llei 31/2010 estableix que els serveis metropolitans es presten en tot l’àmbit 
metropolità i en benefici de tots els municipis.   
 

Atès que la diferència en el preu dels bitllets de la Zona 1, respecte de la Zona 
2, és alta i desproporcionada amb el consegüent perjudici econòmic que es causa als 
santcugatencs contravenint el principi d’igualtat reconegut a la citada Llei 31/2010. 
 

Atès que continua la demora en la posada en marxa de la T-mobilitat i del nou 
sistema tarifari. 
 

Atès que aquest retràs suposa donar continuïtat a una situació injusta i 
desfavorable per els santcugatencs que s’allarga en el temps i agreuja el perjudici 
econòmic innecessàriament.  
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Atès que el nostre municipi, per tant, amb la inclusió a la zona 1, podria 
incorporar nous títols socials existents en els municipis de la Zona 1 com ara la T-4 
(persones de més de 60 anys o amb alguna discapacitat), així com la T Verda. 
 

Atès que recentment s’ha aprovat un Pla Metropolità de lluita contra la 
contaminació ambiental, que s'emmarca dins dels objectius de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona per fomentar l'ús del transport públic i reduir el flux de vehicles privats sobre 
l'asfalt de la capital catalana i la rodalia.  
 

Atès que d’acord amb el Pla, s’està treballant en la proposta que permeti 
l’entrada dels municipis de la segona corona a la zona 1 del sistema tarifari integrat. 
 

Atès que aquesta seria una proposta que s'emmarca en l'estratègia de l'AMB el 
trànsit rodat al territori, responsable del 70% de la contaminació atmosfèrica a les 
grans ciutats, una mesura per tant, que aniria en la línia de lluitar contra la 
contaminació ambiental, ja que previsiblement es convertiria en un estímul de la 
demanda, desincentivant l’ús del vehicle privat.  
 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat ha aprovat mocions per prendre 
mesures per reduir la contaminació de l’aire a l’AP7 i la C16, i l’entrada a la zona 1 
provocaria un abaratiment dels títols de transport i per tant, fomentaria l’ús del 
transport públic davant del vehicle particular. 
 

Atès que el passat 17 de gener, l’alcaldessa de Sant Cugat, juntament amb 
altres alcaldes i alcaldesses, dels 18 municipis que actualment formen part de la 
segona corona de l’AMB, van sol·licitar per escrit que s’afronti, es planifiqui i 
calendaritzi la creació de la zona única tarifària al conjunt de l’àrea metropolitana, 
integrant els municipis de la zona 2 a la zona 1, per tal d’assolir l’equilibri d’oferta i 
accés al servei, per al bé del conjunt de la ciutadania metropolitana i de la 
sostenibilitat.  
 

Per aquests motius es proposa al Ple municipal l’adopció del següent 
ACORD: 
 

Únic.- Continuar treballant amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i 
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per tal que s’inclogui el municipi de Sant 
Cugat a la zona 1 del sistema tarifari integrat de la xarxa de transport metropolità.  
 

INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE 
 

 . REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Li he comentat al Ramon, però en la Junta de Portaveus ho dic perquè ho tinguin 
present en els següents punts, quan arribi, la moció de pressupostos amb perspectiva 
de gènere, tant Esquerra Republicana com nosaltres vam demanar de signar-la també 
i no surt així a l’ordre del dia. Només perquè quedi constància.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé, doncs així es recollirà. 
 

28.- MOCIÓ QUE EL REGIDOR NO ADSCRIT DIMITRI DEFRANC 
PRESENTA AL PLE PER A LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT, EN COL·LABORACIÓ AMB LA FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS D’IMMIGRANTS DEL VALLÈS FAIV Y LA XARXA PROPOSA. 
  

ANTECEDENTS 
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Atès que a Sant Cugat existeixen persones que es dediquen a la recollida 
d’objectes en els contenidors i fora del mateixos per a la seva posterior venda i 
transformació. 
  

Atès que les persones que es dediquen a aquesta activitat, no regulada 
legalment, acostumen a ser vulnerables per la seva situació sociolaboral i exerceixen 
aquesta activitat en condicions que posen en risc la seva salut i els seus drets. 
  

Atès que donen a la ciutat un servei intangible de recollida i reciclatge, 
independent als serveis regulats. Malgrat però existeixen empreses que tenen per 
objecte la recollida i venda dels residus municipals, fet que podria constituir un il·lícit 
penal (en funció del volum de recollida realitzat per aquestes persones). 
  

Atès que des de l’administració cal treballar per a la identificació, protecció i 
dignificació d’aquest col·lectiu, així com dels altres col·lectius en situació de 
vulnerabilitat. 
  

Atès que existeixen casos de malalties mentals i vulneració familiar detectades 
per la comunitat, on la seva visualització podria ajudar a les persones integrants 
d’aquest col·lectiu. 
  

Atès que la integració d’aquests col·lectius suposa un repte per a 
l’administració i la societat ha d’afrontar de forma necessària, per tal que cap ciutadà 
es pugui sentir marginat per la seva situació econòmica, laboral i de salut. 
  

Atès que la detecció d’aquests col·lectius, permet una major integració i 
benefici dels serveis que la ciutat ofereix. 
  

En relació als antecedents exposats es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant 
Cugat l’adopció dels següents: 
  

ACORDS 
  

Primer.- Mantenir les mesures necessàries, i augmentar-les, per treballar en la 
identificació i integració dels col·lectius més vulnerables. 
  

Segon.- Endegar noves mesures a través de l’aplicació de les noves 
tecnologies com el big data, que ens permetin realitzar serveis de prevenció més 
acurats que ens ajudin a conèixer les noves situacions de vulnerabilitat social futures, i 
actuar, així, d’una manera més eficaç. 
  

Tercer.- Usar la figura de l’agent cívic de Sant Cugat, de recent creació, per tal 
que informin a aquests col·lectius dels serveis que l’ajuntament de Sant Cugat ofereix. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Esta propuesta ya se la he 
debatido casi que durante dos meses. El mes pasado tenía otro redactado y la 
decisión de todos un poco fue retirarla y trabajarla mejor para que fuera más real, o 
sea, para que los técnicos del Ayuntamiento y todos pudieran poner su opinión, la 
gente también que había un poco escapado del debate poder poner su opinión y 
volver a presentarla en un ambiente, digamos, que se pueda realizar, que sea 
cómodamente realizable y que sea útil verdaderamente, porque cuando había el 
debate una de las cosas que fue muy difícil configurar con los otros dos grupos que 
representan, con la FAIV y la Red PROPOSA, una de las cosas que me decían, que 
me transmitían era sobre todo que sea útil, si el Gobierno o el Ayuntamiento no tienen 
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la capacidad o no se siente con la capacidad de llevarla adelante tal y como se la 
propone, hablémosla hasta que todos se puedan sentir cómodos para poder llevarla 
adelante de manera real, que es lo importante con esta moción. Entonces, como ya 
todos podrán saber, menos las personas que están en el público, es una moción para 
que la administración o las administraciones tengan una proactividad en lo que es la 
detección de personas vulnerables en la calle, comenzó como idea matriz con la gente 
que tiene, que recoge chatarra, ya que en un primer trabajo de campo uno se podía 
dar cuenta que cuando iba a hablar con esta gente, a la tercera o cuarta frase ya no 
hablaban con lógica. Pudimos ver muchas enfermedades mentales, cuando 
hablábamos con ellos, otras personas que simplemente no querían hablar porque iban 
en su coche y era su forma de ganarse la vida y también pudimos ver inmigrantes que 
estaban totalmente vulnerables en la ciudad. De esta moción han surgido varios 
debates interesantes, como qué hacer cuando una persona que está en situación de 
vulnerabilidad vive, trabaja, está en Sant Cugat o pide en Sant Cugat o hace una 
actividad en Sant Cugat pero vive en otro lado, entonces todas estas cosas la verdad 
es que fue un trabajo muy enriquecedor que se hizo bastante en conjunto y 
terminamos con el texto que todos tienen. Entonces la mayor aportación, o se puede 
decir la mayor novedad es de poder usar a los agentes cívicos para realizar esta 
detección. Entonces, sin nada más que decirles, porque ya son las 22 horas de la 
noche y yo creo que seguimos emborronando cuartillas, pedirles el voto favorable y 
todos juntos ir de esa forma proactiva, al igual que se elaboró la moción, todos juntos 
también trabajar para que nos sintamos cómodos ayudando a la gente que más lo 
necesita en la ciudad.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosotros, con todo el respeto a la propuesta de Dimitri Defranc, no entraremos a 
debatirla por las cuestiones que ya hemos comentado otras veces, porque 
entendemos que es una falta de legitimidad para el ejercicio del cargo.  
 

. REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Bueno, nosotros le daremos el apoyo a la moción planteada. Efectivamente 
creemos que se deben aumentar las medidas para identificar e integrar a los 
colectivos más vulnerables y que la incorporación del agente cívico, con el trabajo que 
se ha mantenido con el Ayuntamiento ha dejado la moción en mejor estado.  
 

. TINENT D’ALCALDE, SRA. SUSANNA PELLICER, EN NOM DE L’EQUIP 
DE GOVERN: Com deia el Sr. Defranc, vam demanar que es deixés sobre la taula i 
en aquest sentit afegíem lo de millorar a través dels agents cívics i també l’altre part 
és incorporar el BIG DATA en detecció pel futur de col·lectius en vulnerabilitat. Per 
tant, votarem a favor amb aquestes aportacions que hem fet.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     19 (Convergència, C’s, ERC-MES, PSC i regidor no adscrit) 
Vots en contra:   5 (CUP-PC i ICV-EUiA) 
Abstencions:      1 (PP)   
 

29.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA, CUP-PC i ERC-MES PER 
FER UNS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE. 
 

Atès que la majoria de partits polítics amb representació municipal portàvem als 
programes electorals incorporar la visió de gènere en totes les polítiques públiques 
que fa l’Ajuntament i alguns especificàvem que promouríem uns pressupostos amb 
perspectiva de gènere. 
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Atès que en la quarta Conferència Mundial sobre la Dona, celebrada a Beijing 
l’any 1995, tots els governs van acordar incorporar la visió de gènere a totes les 
polítiques públiques, inclosa la pressupostària, per tal que, abans de que es prenguin 
decisions, es faci un anàlisi dels efectes produïts en homes i dones respectivament. 
La idea és que els temes relatius a la igualtat de gènere siguin part de l’agenda 
política principal en comptes de ser un assumpte secundari.  
 

Atès que a Sant Cugat hi ha vigent el II Pla d’Igualtat de gènere per a la 
ciutadania 2013-2016 que té com a objectiu bàsic “promoure la igualtat entre dones i 
homes, per afavorir canvis estructurals en la ciutadania des de la perspectiva de 
gènere amb el suport del compromís institucional i la gestió transversal de les 
polítiques i recursos municipals”. 
 

Atès que, malgrat el compromís institucional d’aplicar la igualtat de gènere en 
totes les àrees de les polítiques públiques, s’apliquen més fàcilment en àrees de 
recursos humans, en polítiques d’ocupació i formació professional però costa més 
aplicar-lo en l’àmbit de les finances que engloba tot el conjunt de polítiques que fa 
l’ajuntament. 
 

Atès que el pressupost municipal és la principal eina a través de la qual el 
govern municipal materialitza els seus objectius i és una de les àrees fonamentals per 
abordar els temes de gènere ja que ens permet valorar, reconèixer i tractar a dones i 
homes amb equitat, en lloc d’adoptar un enfocament aparentment neutral però en 
realitat amb un biaix androcèntric, que acaba discriminant (de forma directa o 
indirecta) a les dones. A més, un pressupost amb perspectiva de gènere aconsegueix 
introduir la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques i compleix amb 
l’objectiu de la transversalitat de les polítiques de gènere que s’havia marcat el II Pla 
d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Sant Cugat. 
 

Atès que el pressupost amb perspectiva de gènere és un dels instruments que 
permet avaluar l’impacte de les relacions de gènere de qualsevol regulació i política 
pública que fa l’Ajuntament i permet modificar les mesures proposades en cas que es 
detectin conseqüències no desitjades per a la igualtat de gènere. La idea és mesurar i 
modificar, si és necessari, els efectes que les polítiques poden tenir sobre la situació 
de les dones i dels homes, sobre la relació entre ambdós i sobre la consecució de 
l’objectiu de la igualtat de gènere. Aquesta avaluació permet fer més conscients els 
perjudicis i estereotips de gènere i permet individuar més clarament on estan les 
desigualtats entre homes i dones i com podem actuar per eliminar-les. 
 

Atès que l’objectiu de fer un pressupost municipal amb perspectiva de gènere 
no és fer un pressupost separat per a les dones, ni distribuir la despesa pública de 
manera igual entre homes i dones sinó fer un pressupost en el que la igualtat de 
gènere s’hagi incorporat en l’agenda política municipal, que es satisfacin igualment les 
necessitats i prioritats d’homes i dones i que es redueixin les desigualtats de gènere. 
L’objectiu és poder preguntar quin impacte té una mesura concreta sobre la igualtat, si 
la redueix, la manté o l’augmenta. 
 

Atès que l’aplicació pràctica dels pressupostos amb perspectiva de gènere 
exigeix un plantejament estratègic en el que han d’intervenir aspectes diferents, ja 
que, a més de la voluntat política, serà necessari temporalitzar la implantació en 
diferents fases, oferir informació i crear estructures municipals que impulsin i coordinin 
el procés i interactuar amb el teixit social implicat en la igualtat de gènere al municipi. 
 

És per tot això que el grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
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PRIMER.- Realitzar els pressupostos de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
amb perspectiva de gènere, seguint l’exemple de ciutats com Bilbao, Montevideo, 
Berlín o Bogotà, a partir dels pressuposts de l’any 2018.  
 

SEGON.- Durant el 2017, elaborar i fer públiques totes les dades estadístiques 
de l’Ajuntament, enquestes (observatori sociològic) i altres indicadors municipals 
disgregades per sexe, per tal de poder traçar amb major precisió la situació 
socioeconòmica d’ambdós sexes i oferir informació sobre l’impacte que poden tenir 
les polítiques públiques en les condicions de vida dels homes i les dones de Sant 
Cugat. 
 

TERCER.- Al llarg del 2017 elaborar una avaluació de l’impacte de gènere en 
els pressupostos del 2016, tenint en compte si les accions contemplades en el 
pressupost han ajudat o obstaculitzat la vida quotidiana d’homes i dones i si les 
mesures han ajudat, obstaculitzat o deixat igual la promoció de la igualtat de gènere. 
Identificar els buits d’informació a aquest respecte i establir els sistemes d’informació 
per susbsanar-los. 
 

QUART.- Preveure la formació de personal o ampliació de plantilla per portar a 
terme l’elaboració de la diagnosi dels pressupostos de 2016 i l’elaboració dels 
pressupostos amb visió de gènere del 2018, i també per establir tots els protocols de 
recollida d’informació municipal necessaris. 
 

CINQUÈ.- Constituir un Consell Sectorial participatiu per tractar la igualtat de 
gènere que compti amb la participació de la ciutadania les entitats de dones i 
feministes del municipi i que inclogui una formació bàsica sobre els aspectes tècnics 
relacionats amb l’instrument pressupostari. 
 

SISÈ.- Convocar, al llarg del 2017, aquest òrgan participatiu per tractar la 
diagnosi d’impacte de gènere en els pressupostos del 2016 i per treballar les mesures 
necessàries per corregir els possibles impactes negatius del pressupost en funció del 
gènere i identificar els àmbits on manca informació per tal de solucionar aquesta 
manca de cara al següent pressupost.  
 

SETÈ.- En funció de la diagnosi dels pressupostos del 2016, reelaborar les 
prioritats polítiques tenint en compte les diferents necessitats i contribucions de les 
dones i els homes, així com redistribuir els recursos públics per atendre les 
necessitats d’ambdós, tenint en compte la situació de desavantatge que en la societat 
patriarcal té a les dones i la falsa neutralitat de gènere de les polítiques públiques. 
 

VUITÈ.- Enviar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona, a l’Institut Català de 
les Dones i a les entitats de dones i feministes de Sant Cugat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Hi ha unes esmenes de l’equip de Govern. Té la 
paraula el Sr. Gutiérrez. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Aquesta moció l’hem presentat amb la intenció que, bé, nosaltres creiem que és 
evident que les polítiques públiques, com totes les accions que es fan a la nostra 
societat no són neutrals. Vivim en una societat patriarcal i, per tant, si no incorporem 
una perspectiva de gènere vol dir que són accions polítiques cegues al gènere, però 
en cap cas neutrals. Nosaltres a la nostra moció presentem un seguit de mesures per 
incorporar aquesta perspectiva de gènere en les polítiques que fa l’Ajuntament. No 
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vam posar tot el que consideràvem que havien de fer les polítiques de l’Ajuntament, 
està clar que la moció és bastant completa, però sí que vam escriure-la amb certa 
flexibilitat per tal que es pogués assumir la moció més fàcilment o es poguessin fer 
algunes esmenes de millora, en tot cas. És evident que sí vam posar uns terminis i sí 
vam posar uns mínims recursos que creiem que es necessiten per fer una acció 
d’aquestes característiques. Creiem que és el mínim que has de posar en una moció 
per a que es compleixi. En aquest sentit, la nostra proposta anava en la línia següent: 
elaborar durant el 2017 i fer públiques les dades estadístiques de l’Ajuntament 
disgregades per sexe; al llarg del 2017 també elaborar una avaluació de l’impacte de 
gènere en els pressupostos de l’any anterior; formar i ampliar la plantilla per tal 
d’elaborar una diagnosi i per elaborar els pressupostos amb perspectiva de gènere; 
constituir un consell participatiu per tractar la igualtat de gènere; i reelaborar les 
prioritats polítiques tenint en compte les diferents necessitats i contribucions de les 
dones i els homes i tenint en compte també la falsa neutralitat de gènere de les 
polítiques públiques. 

 
Doncs bé, les esmenes que ens ha presentat Convergència i el PSC 

conformen, considerem, una nova moció, ja que no respecta cap acord de la moció 
original i no es compromet a res, ni amb terminis ni amb recursos de cap tipus per fer 
el que diu a la moció que es farà. Almenys podrien haver deixat un dels acords en que 
es proposava recopilar i publicar les dades de l’Ajuntament, segregades per sexe, no 
perquè sigui un gran acord proposat per nosaltres, sinó perquè estan obligats a fer-ho 
segons la Llei 3/2007, de la Llei d’Igualtat, de Zapatero. També la Llei Catalana 
17/2015, d’Igualtat Efectiva entre Dones i Homes. Però clar, aprovar això i haver de 
complir en algun moment segurament volia dedicar-hi temps o esforços i han preferit 
no fer-ho. Si vostès volen aplicar la perspectiva de gènere als pressupostos 
municipals, tenien dues opcions: aprovar-la o introduir unes esmenes que adaptessin 
millor la proposta, però han optat per una altra opció, que és el que ens fa defensar 
que no volien complir. Han fet unes esmenes on incorporen uns atesos d’autobombo, 
aprofitant que “el Pisuerga pasa per Valladolid” però que no aporten absolutament res 
al tema que planteja la moció i els acords proposen anul·lar-los tots i substituir-los per 
quatre de nous, un dels quals és, per exemple, convocar la Comissió de Pla d’Igualtat, 
que per cert ens agradaria saber quantes vegades s’ha reunit des de que es va 
aprovar el Pla d’Igualtat el 2013. El que han fet Convergència i PSC és una moció 
nova i això és una mica de mal gust. Aquesta moció nosaltres l’hem treballat molt i 
ens la creiem profundament i és per això que rebutjarem les esmenes. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Bé, no m’allargo, en Ramon ho ha explicat molt bé. Nosaltres entenem que és 
necessari afinar aquesta eina que són els pressupostos, que al final és la praxis de les 
teves polítiques, diguéssim, sobre el paper i, per tant, és la concreció a tot el teu ideari 
de totes les teves voluntats i, per tant, doncs entenem que aquesta mirada de gènere 
hi ha de ser, perquè si no hi és, és que hi és l’altra i és el sistema de creences i valors 
imperant que és l’heteropatriarcat i, per tant, que impregna no només la nostra 
societat sinó la manera com fem polítiques públiques, perquè el patriarcat o aquest 
sistema de valors afecta des de la mobilitat, des de com es mouen les dones i com es 
mouen els homes en franges d’edat, fins a quines activitats fan de salut, fins a quin 
tipus de partides necessiten les treballadores, per exemple, de l’Ajuntament, o 
formacions específiques. Tot i tot passa pel gènere, perquè tots, més o menys, en 
tenim. Nosaltres creiem que era interessant posar terminis, de fet creiem que és 
imprescindible posar terminis, perquè sinó malauradament moltes coses queden com 
un “brindis al sol”. De fet, fent una mica d’espeleologia arrel d’aquesta moció i gratitud 
per haver-nos deixat sumar, hem vist que en la diagnosi del Pla d’Igualtat de 2011, ara 
fa 6 anys, ja s’acusaven com a molt deficitaris i poc òptims el fet de que l’Ajuntament 
no disgregués les dades per sexe i ja posava deures en multitud de perfils en que es 
recullen dades, en que era una de les tasques primeríssimes a fer si es volia fer algun 
tipus d’acció de gènere amb un cert rigor i amb un cert enteniment i amb ganes de 
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que fructifiquin. Bé, nosaltres ja entenem que es fan coses i que algunes coses són 
interessants i demès, però creiem que és el moment definitiu per posar una data límit, 
una data límit en que es digui aquests pressupostos tindran una mirada completa i 
sencera de gènere. Els atesos, com en el cas anterior, malauradament, de l’altra 
moció, venen a dir el que es fa, el que es té planejat, però això no és l’objecte de la 
moció. L’objecte de la moció és una proposta concreta que presentem i que és 
diferent del que es fa. El que es fa ja ho sabem. Per tant, nosaltres de la mateixa 
manera no ens podem sumar a les esmenes, ens sembla que no és positiu per la 
dinàmica i la Democràcia interna d’aquest Consistori i el que la gent pensi des de casa 
que els Grups fan propostes polítiques i si políticament no ho veus, ets capaç de 
votar-hi en contra o de fer-hi esmenes concretes si t’hi sents còmode en termes 
generals però no fer esmenes, diguéssim, tan generals, cosa que el PSC va denostar 
des del primer fins l’últim dia i que avui doncs s’hi ha sumat gustós i acabar 
desvirtuant completament el fons i la forma de la moció originària. Així doncs, no 
donem suport a les esmenes i ens mantenim en la moció original.  
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: I agrair 
molt profundament al grup d’ICV-EUiA que ens hagi deixat sumar a la moció, una 
moció que compartim des de la primera fins la darrera paraula. Com molt bé deien els 
companys i, per tant, seré breu, perquè bona part del discurs doncs ja l’han dit i el 
subscric, és que un pressupost no és neutre. De fet, si no hi fem res, si no hi 
incorporem la perspectiva de gènere és un reflex de la realitat heteropatriarcal que 
impregna a la nostra societat. Per tant, nosaltres com a partit feminista que som volem 
que el feminisme impregni tots els àmbits i totes les polítiques i per això cal incorporar 
l’enfocament de gènere també en el pressupost municipal. Del que es tracta no és de 
que acabin destinant els mateixos diners a homes que a dones, no es tracta d’això, no 
es tracta de segregar el pressupost com en dos pressupostos diferenciats per gènere, 
sinó que es tracta d’analitzar el pressupost per establir l’impacte que aquest té de 
forma diferent en homes i dones, de reflectir el compromís de l’Ajuntament en treballar 
per la igualtat, la igualtat real, i per tant, per combatre també aquest model social i de 
modificar l’aparent neutralitat del pressupost, que en realitat de neutralitat no en té res. 
Per això, nosaltres signem la moció, respecte a les esmenes jo els hi diria un apunt de 
tècnica normativa, de tècnica legislativa, això no són esmenes, és una moció 
alternativa. Podien haver-ho presentat com a moció alternativa perfectament però si 
vostès substitueixin tots i cadascuns dels acords, han fet una moció alternativa i estan 
en el seu dret, però en tot cas, era més acurat haver fet la moció alternativa 
directament. Com que la moció alternativa que vostès presenten en format d’esmenes 
no la compartim cap dels tres Grups que signem la moció i previsiblement prosperaria 
nosaltres en aquest moment retirem la moció en nom de tots els grups.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé, doncs perfecte. Els ho agraïm, moltes 
gràcies.  
 
 (La present moció fou retirada per part dels grups proponents). 
 

30.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES EN MATÈRIA DE 
TRASPÀS DE BEQUES I AJUDES A L’ESTUDI A LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I PER EXIGIR EL PAGAMENT IMMEDIAT DE LES BEQUES ALS I 
LES ESTUDIANTS DE CATALUNYA. 
 

ATÈS que el passat dissabte, 28 de gener, el Ministeri d’Educació va deixar 
sense cobrar 158.000 estudiants catalans (70.000 universitaris i 88.000 alumnes de 
l’àmbit no universitari) que tenien dret a beca. Els i les estudiants de Catalunya són els 
únics que s’han quedat sense percebre els diners pertinents del Ministeri d’Educació 
espanyol. 
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ATÈS que la falta de diàleg del Ministeri d’Educació fa difícil preveure quan es 
farà el pagament i quants d’aquests estudiants, que estan en situació de vulnerabilitat, 
podran rebre l’ajuda econòmica que els havia estat assignada. 
 

ATÈS que el no pagament de les beques als i les estudiants catalanes  
evidencia la situació intencionada d’asfíxia econòmica per part del Ministeri d’Educació 
com una estratègia més del govern espanyol per tensar les relacions amb el govern 
català, i de la qual els únics perjudicats són les i els estudiants i el seu futur. Es tracta 
d’un atac directe al sistema educatiu català, també relacionat amb la construcció de la 
futura República Catalana. Per pal·liar aquesta situació i, en previsió d’aquest retard, 
el Govern de la Generalitat va incloure una partida als pressupostos per al 2017, que 
no es pot executar perquè encara no han estat aprovats. 
 

ATÈS que l'actual sistema unitari i centralista de beques és injust i insolidari. No 
té en compte el diferent nivell de vida de cada territori ni la diferent realitat territorial. 
És un sistema que perjudica enormement els i les estudiants del conjunt dels Països 
Catalans.  
 

ATÈS que anualment, i des de fa més de 20 anys, pel que es refereix al 
sistema  universitari, les i els estudiants que reben beca a Catalunya estan un 20% 
per sota del conjunt de l'Estat. Així mateix, les i els estudiants catalans representen el 
15% del total d'estudiants universitaris de l'Estat i només reben el 10% de les beques. 
L'esmentada situació, en termes semblants, ocorre també al País Valencià i les Illes 
Balears. 
 

ATÈS que la no transferència de les beques i el no desplegament màxim de les 
plenes competències a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears ha propiciat un 
sistema injust i ha perjudicat la capacitat per garantir la igualtat d'oportunitats als 
Països Catalans. El centralista i homogeni sistema de beques actual ha perjudicat i 
perjudica la capacitat de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana i el 
Govern dels Illes Balears de desenvolupar unes polítiques públiques justes i, en 
concret, oferir un sistema de beques i ajudes adaptat a la pròpia realitat. 
 

ATÈS que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix en el seu article 
131.3.d), que correspon a la Generalitat de Catalunya, en matèria d'ensenyament no 
universitari, la competència compartida, respectant els aspectes essencials del dret a 
l'educació i a la llibertat d'ensenyament en matèria d'ensenyament no universitari i 
d'acord amb el que disposa l'article 149.1.30a de la Constitució espanyola, sobre el 
règim de foment de l'estudi, de beques i d'ajuts estatals. 
 

ATÈS que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix en el seu article 
172.1.g) que correspon a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyament 
universitari, sense perjudici per a l'autonomia universitària, la competència exclusiva 
sobre la regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajuts a la formació 
universitària i, si s’escau, la regulació i gestió dels fons estatals en aquesta matèria.  
 

ATÈS que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix en el seu article 114 les 
funcions que corresponen a la Generalitat en relació amb les subvencions estatals 
territorialitzables i assenyala que la Generalitat participa en la determinació del 
caràcter no territorialitzable de les subvencions, així com en la seva gestió i tramitació, 
en els termes que fixi l'Estat. 
 

ATÈS que tant l'article 83 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, 
com l'article 45 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, 
atribueixen a l'Estat l'establiment amb càrrec als seus pressupostos Generals d'un 
sistema general de beques i ajudes a l'estudi, per tal que totes les persones, 
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independentment del seu lloc de residència, gaudeixin de les mateixes condicions en 
l'exercici del dret a l'educació, sense detriment de les competències normatives i 
d'execució de les comunitats autònomes. En particular, l'article 45.2 de la Llei 
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, disposa que el desenvolupament, 
execució i control del sistema general de beques i ajudes a l'estudi correspon a les 
comunitats autònomes en els seus àmbits de competència i en col·laboració amb les 
universitats, per tal de facilitar la gestió descentralitzada i l'atenció a les peculiaritats 
territorials que la legislació contempli. 
 

ATÈS que mitjançant el Reial Decret 2809/1980, de 3 d'octubre, es van 
traspassar a la Generalitat de Catalunya les funcions i serveis en matèria 
d'ensenyament, i mitjançant el Reial Decret 305/1985, de 6 de febrer, es van 
traspassar a la Generalitat de Catalunya serveis en matèria d'universitats. Així mateix, 
mitjançant convenis de col·laboració, i a l'espera del corresponent traspàs, la 
Generalitat ha assumit des del 2005 la gestió dels procediments d’atorgament de 
beques i ajudes a l'estudi universitari i no universitari. En aquests convenis, l'Estat 
remetia la quantificació i la liquidació dels costos de gestió en el moment de 
l'aprovació del traspàs, que encara no s'ha produït. 
 

ATÈS que la Generalitat de Catalunya fa 23 anys que hauria de poder gestionar 
la regulació, convocatòria, execució, tramitació, resolució, notificació, acreditació, 
pagament, control, verificació i inspecció de totes les beques i ajuts a l'estudi dels 
estudiants catalans. 
 

ATÈS que existeix reiterada jurisprudència del Tribunal Constitucional, ignorada 
pel Govern de l'Estat, respecte al traspàs a la Generalitat de Catalunya de la 
competència de beques i ajudes a l'estudi. En aquest sentit, en relació amb les 
beques i ajudes de caràcter general per a estudis universitaris i de nivell mig, el 
Tribunal Constitucional va dictar la Sentència 188/2001, de 20 de desembre, en la 
qual va resoldre el conflicte plantejat pel govern de la Generalitat de Catalunya contra 
l'Ordre del Ministeri d'Educació i Ciència de 15 de juny de 1994, i va reconèixer la 
competència de la Generalitat per a la gestió i concessió. L'Estat ha modificat en part 
el model de gestió però encara no ha donat ple compliment a la delimitació de 
competències que estableix l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i que va reconèixer 
llavors el Tribunal Constitucional. En la mateixa línia, el Tribunal Constitucional ha 
dictat sentències l'any 2005 i 2016. Tanmateix, en tot aquest temps, s’ha demostrat 
que l’Estat espanyol no té cap interès en dotar la Generalitat de més capacitat de 
gestió i fa cas omís de totes aquestes sentències i reclamacions. 
 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal 
de Sant Cugat del Vallès acordi: 
 

PRIMER.- Exigir al Ministeri d’Educació el pagament immediat dels ajuts 
econòmics als i les estudiants catalans. 
 

SEGON.- Instar el Govern de l'Estat a transferir de forma definitiva a la 
Generalitat de Catalunya la competència en matèria de beques i ajudes a l'estudi. 
Aquest traspàs ha de permetre l'assumpció immediata per la Generalitat de Catalunya 
de la regulació, convocatòria, execució, tramitació, resolució, notificació, acreditació, 
pagament, control, verificació i inspecció dels sistemes de beques i ajudes a l'estudi 
territorialitzades dels sol·licitants el domicili familiar del qual radiqui en el territori de 
Catalunya i que cursin, així mateix a Catalunya, estudis conduents a l'obtenció d'un 
títol amb validesa a tot el territori de l'Estat. El traspàs també ha de preveure la 
participació de la Generalitat de Catalunya en la gestió i tramitació de les beques i 
ajudes a l'estudi no territorialitzades, així com en altres mesures de foment econòmic 
de l'estudi impulsades per l'Administració General de l'Estat. 
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TERCER.- Informar d’aquests acords al Ministeri d’Educació, la Generalitat de 

Catalunya i els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i el Congrés dels 
Diputats i el Senat.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Jo crec 
que la moció que presentem avui a proposta de la JERC en aquest Ple és prou clara i 
diguéssim que hi ha com dos àmbits o es refereix a dos àmbits: d’una banda, l’actitud 
miserable que va tenir el Ministeri d’Educació, quan el passat 28 de gener va pagar les 
beques a tots els estudiants de l’Estat espanyol, amb l’excepció, evidentment, del País 
Basc, que les té transferides les competències i va deixar sense cobrar als 70.000 
estudiants universitaris de Catalunya i als 88.000 alumnes del sistema no universitari 
de Catalunya, és a dir, al·ludint errors en el sistema que va gestionar, errors que a 
més tenint en compte que les dades se li havien enviat dos mesos abans, havien 
tingut temps sobrat per subsanar, va deixar a l’estacada justament als sectors més 
vulnerables de la nostra societat, perquè les beques responen a criteris de renda i 
aquells que en són beneficiaris són justament els i les estudiants més necessitats de 
la nostra societat. El que passa és que això algú podria dir, no, no, es tracta d’un cas 
aïllat, però nosaltres pensem que no es tracta d’un cas aïllat sinó que es tracta de 
l’actitud constant que manté el Govern espanyol amb Catalunya i amb els i les 
catalanes per tal d’ofegar en aquest país. No és casual l’actual situació de rodalies de 
Catalunya, com no és casual que els estudiants catalans no hagin cobrat les beques i 
de ben segur que no tots els estudiants catalans i les seves famílies són 
independentistes, però de ben segur que ara n’hi ha alguns que ho són una mica més. 
Aquesta seria doncs una banda de la moció, que fins aquí, mira, s’hi pot estar d’acord 
o no i podríem arribar a entendre fins i tot que el Partit Popular digués, doncs aquest 
punt de l’acord, l’acord primer, no el votem perquè en realitat és un acord, el 
resoldrem, ho subsanarem, però és que plou sobre mullat i plou sobre mullat quan fa 
23 anys que la gestió integral de les beques i ajudes a l’estudi haurien d’estar 
transferides a la Generalitat de Catalunya i hauria de ser la Generalitat de Catalunya 
qui les gestiones i implementés el seu propi model de beques, que no té perquè ser el 
mateix que el model espanyol. En aquests 23 anys, des de que es va fer la primera 
convocatòria de beques estatal ja hi ha hagut 3 Sentències del Tribunal 
Constitucional, un Tribunal Constitucional, que en aquest mateix Ple, el representant 
del Partit Popular m’ha dit reiterades vegades allò de bé, es presenten recursos al 
Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no està polititzat, a vegades es 
guanya, a vegades es perd, i vostès han de complir les sentències. Bé, estaria bé, que 
per a poder dir això primer s’ho apliquessin, perquè clar, el 2001 ja hi ha una 
sentència que deixa clar que les beques s’han de transferir a la Generalitat de 
Catalunya. No es fa. I des del 2001, 2005 repetim i 2016, fa ben poquet, tornem a 
estar a la mateixa situació. Per tant, 3 sentències del Tribunal Constitucional i el 
Govern espanyol ens ho ha dit al nostre Grup polític, perquè aquest tema l’hem 
presentat també en diverses ocasions al Congrés dels Diputats, ens ho ha dit 
clarament, no pensem complir les sentències, no pensem complir les sentències, no 
transferirem les beques a la Generalitat i això ho ha dit el Partit Popular. Per tant, no 
les transferiran, seguirem amb un model que més enllà del que ha passat ara, que és 
que no han cobrat les beques aquests 158.000 estudiants catalans, el què passa és 
que el model ja de per si, fins i tot si cobren aquests 158.000 estudiants, és un model 
injust, és un model de beques injust que perjudica a Catalunya i és injust, en primer 
lloc, i una cosa que es pot entendre fàcilment, perquè no té en compte el diferent nivell 
de vida de cada territori i, per tant, és evident que un euro a Barcelona no és un euro a 
Extremadura, no té el mateix valor econòmic. Per tant, només per això ja hi ha una 
sèrie d’estudiants que si apliquessin paritats de poder adquisitiu serien beneficiaris de 
beques i no les rebrien. I vaig acabant. És un model també injust perquè en les 
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quanties variables en relació al transport o en relació a altres aspectes, es fa des 
d’una visió absolutament hispanocèntrica, que no té en compte, per exemple, i la 
Generalitat ho va haver de resoldre en el seu moment mitjançant un sistema de 
beques propi, la realitat de l’Alt Pirineu, que malgrat no haver-hi canvi de Comunitat 
Autònoma o de província, està clarament perjudicat perquè s’ha de traslladar 
necessàriament a una universitat que li cau molt llunyana i que el model de beques 
espanyol, concebut des d’una visió hispanocèntrica de capital de província doncs no 
representa. Doncs bé, 23 anys incomplint, i és evident que les beques només les 
gestionarem a Catalunya quan tinguem proclamada la República, que serà de ben 
segur ben aviat. Nosaltres demanaríem que la moció s’aprovés, perquè és una moció 
que si bé és de tema general, afecta a molts i molts estudiants de Sant Cugat, perquè 
malgrat que hi hagi qui pugui pensar que Sant Cugat és una bombolla a Sant Cugat 
també hi ha estudiants que necessiten cobrar aquestes beques per poder estudiar i 
que ara mateix estan patint que encara no hagin arribat els diners a les seves famílies, 
a casa seva, per poder continuar amb els seus estudis.  
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Sólo para dar la posición 
de voto. Votaré a favor de la moción. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Las becas universitarias, también las no universitarias son competencia estatal. Con 
Andalucía y Cataluña existe un acuerdo para que la Comunidad Autónoma gestione, 
pague las becas. Según la normativa básica de criterios de acceso y concesión de 
becas que fija y resuelve el Ministerio, cada año se firma un convenio entre el 
Ministerio y la Generalitat y el Ministerio traspaso los fondos que tocan y la Comunidad 
Autónoma, en este caso Cataluña, pero también Andalucía, paga las becas 
directamente a los alumnos. En las demás Comunidades Autónomas, el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, paga directamente a los alumnos. El retraso de este 
año, en las becas para el curso 2016-2017, en el traspaso de fondos a Cataluña, 
como está saliendo en los medios, es responsabilidad de la Generalitat. A principios 
de julio de 2016, el Ministerio envió los convenios a Andalucía y a Cataluña. En 
noviembre el Ministerio reclamó su respuesta a Cataluña, que envió unas 
correcciones al Ministerio en el documento, a finales del mes de octubre, es decir, con 
un retraso de 4 meses en la respuesta y eso es lo que ha retrasado la firma del 
convenio y el traspaso de fondos a Cataluña. Este convenio se ha firmado cada año, 
cada año, no ha habido excepciones. El problema no es el procedimiento, ni las 
competencias estatales. Andalucía, por ejemplo, no retrasó la firma del convenio y ya 
tiene los fondos transferidos desde hace tiempo. Es por tanto, la desidia de la 
Generalitat, en el cumplimiento de sus responsabilidades, la que ha perjudicado a 
estos alumnos catalanes, impidiendo que reciban su beca a tiempo. La Generalitat se 
retrasa, no cumple y luego intenta centrifugar su responsabilidad culpando al 
Ministerio y al procedimiento de un retraso que ha originado la propia Generalitat. El 
Tribunal Constitucional ha sentenciado que las becas universitarias pueden ser 
transferidas a las Comunidades Autónomas para su gestión completa, concesión y 
pago, siempre respetando la normativa básica en materia de becas, hay una renta 
máxima para optar a la beca, por ejemplo, de becas, que es competencia exclusiva 
del Estado. En la primera reunión bilateral del Ministerio y la Generalitat para poner en 
marcha el traspaso, la Generalitat anunció que no pensaba cumplir la normativa 
básica. El traspaso, por tanto, quedó suspendido y el problema viene porque la 
Generalitat quiere más del que le toca. Como en Cataluña la renta media económica 
es más alta que en otras Comunidades Autónomas, llegan menos becas según los 
criterios comunes. La Generalitat no acepta la base de la solidaridad territorial, que 
quien menos renta tiene obtenga beca, al margen del territorio en el que viva. Si se 
transfirieran las becas, la Generalitat subiría los umbrales de renta, podría subir los 
umbrales de renta, incumpliendo la normativa básica, se concederían más becas a 
Cataluña, a gente que no la obtendría en otra Comunidad Autónoma por la renta que 
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tiene, y cuando el dinero global del Ministerio para Cataluña no llegue para pagar 
todas las becas, dirán que el Ministerio no paga, que España se queda con el dinero 
que corresponde a los universitarios catalanes. La Generalitat dice que el Estado 
incumple las sentencias de becas, agarrándose a la primera parte de las sentencias, 
pero no dice nada de la segunda parte, que se debe respetar la normativa básica, lo 
que no está dispuesta a cumplir y así lo ha manifestado. Cuando la Generalitat acepte 
la normativa básica de becas se podrá poner en marcha de nuevo el traspaso de la 
competencia de gestión y pago de becas universitarias.  
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Bé, la veritat és que això que acabo de sentir m‘ha sonat a galimaties, us ho dic 
sincerament, però bé, és igual. En qualsevol cas, diríem, si la Generalitat que d’acord, 
suposem que es retardi, però si va enviar les correccions a finals d’octubre estem a 
finals de febrer, és a dir, han passat 4 mesos, si més no. En qualsevol cas, nosaltres 
votarem a favor d’aquesta moció, perquè estem a favor de les dues coses que es 
demanen, el traspàs de competències per un cantó i, per altre, doncs reclamar al 
Govern que avanci els diners que toquin. I no ens sembla de rebut, que tenint en 
compte que a Catalunya tenim competències en matèria educativa no les tinguem a 
les beques, que garanteixen la igualtat d’oportunitats per a tots els estudiants del 
nostre país, i que al damunt, si no ens passen els diners mentre la resta d’Espanya els 
rep, aquí tampoc garantim la igualtat amb la resta de ciutadans de l’Estat espanyol, 
per dir-ho d’aquesta manera. Per tant, en ambdós casos, considerem que és greuge 
que no caldria que existís i, per tant, per suposat donarem suport a la moció.  
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
Nosaltres en primer lloc li demanaríem als proposants de la moció que si fos possible 
votar per acords. En aquest cas, desitjaríem votar per separat, de forma separada el 
segon acord, i després el primer i el tercer conjuntament. Si fos possible. Jo, a 
diferència de la Sra. Casamitjana, jo he entès perfectament el que ha dit el Sr. 
Benejam, si és que l’hora ja és avançada, però vaja, jo ho he entès perfectament. Per 
aquest motiu, té tot el sentit aprovar el que és el primer acord, que és exigir al Ministeri 
en aquest cas que faci els pagaments o que s’acabi posant d’acord amb el Govern 
Central, però que s’ha de fer el pagament i, en tot cas, si és cert en part el que ha dit 
el Sr. Èric Gómez; i en el segon, ens abstindríem perquè dóna la sensació en el 
redactat i aquí és amb el que enganxo amb el que ha dit el Sr. Benejam, pel redactat 
del segon acord que s’està instant a tenir tota la competència absolutament i sí que hi 
ha sentències que diuen que part de la competència la tindria Catalunya, però no pas 
tota. Amb tot això, en el primer i tercer li votaríem a favor i en el segon ens 
abstindríem.  
 

. TINENT D’ALCALDE, SR. PERE SOLER, PORTAVEU DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, molt breu. Subscrivim l’argumentació de l’Èric, sembla 
que ha estat prou clara i òbviament hi ha una constatació que els diners no arriben, ja 
poden ser per unes qüestions tècniques o per unes qüestions voluntarioses, però de 
moment els diners no arriben en aquest sentit i també hi ha una altra constatació que 
és que des de que governa el PP, des del 2011, l’import de beques ha baixat un 6,8%, 
fins arribar aquest any, ja no s’albira que pot passar en el curs següent. Per tant, 
aquesta és la primera conseqüència, però hi ha una qüestió i deixi que els digui, que 
no només hi ha una reducció dels universitaris a Catalunya, no només per una qüestió 
que no arriben les beques, sinó també perquè hi ha hagut un augment considerable 
de les taxes universitàries en el nostre país. Fa pocs mesos es va aprovar una 
resolució de suport als Rectors demanant més inversió a les Universitats públiques, i 
això no fa falta demanar-ho a Madrid, això vostès estan al Govern de la Generalitat i 
podrien fer també el propi, per tal de dotar de millors condicions a les nostres 
Universitats. Tot i així, era una reflexió que volia deixar sobre la taula, tot i així 
compartim els dos acords en el sentit de si en el nostre Estatut ens dota de tot el que 
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ha de ser la competència en Educació i, en aquest cas, en Universitats, hauria d’estar 
el traspàs el més aviat possible i òbviament la seva dotació pressupostària. I el segon 
acord, doncs també hi estaríem d’acord. Per tant, nosaltres subscriuríem aquesta 
moció.  
 

. REGIDORA, SRA. ESTHER SALAT, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: El 
nostre grup donarà suport a la moció, perquè 158.000 joves estudiants amb més 
vulnerabilitat a Catalunya rebran els ajuts amb retard. Posar de manifest que el retard i 
la discussió sobre l’error en la redacció del conveni amb el Ministeri haurien estat 
evitables si el Govern espanyol complís amb el Tribunal Constitucional i traspassés a 
la Generalitat la gestió de beques i així no ens caldria conveni, tindríem més recursos, 
seria un model d’ajuts més just i molt més adaptat a la nostra realitat i sobretot 
garantiríem els drets als joves a estudiar, la igualtat d’oportunitats i els vulnerables 
estarien més protegits.  
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Sr. 
Benejam, no, la competència de beques no és de l’Estat espanyol, és de la Generalitat 
de Catalunya, la titularitat de la competència vostè ha dit que és del Govern espanyol i 
no, és de la Generalitat de Catalunya. Val? Ho és. Una cosa és la titularitat de la 
competència i una altra cosa és que el Govern espanyol no pretengui complir les 
sentències i, per tant, no la traspassi i, per tant, no pugui exercir-la la Generalitat de 
Catalunya. Per tant, la competència de beques és de la Generalitat de Catalunya, si la 
Generalitat de Catalunya gestionés les beques això que ha succeït no hauria passat. 
Dit això, l’error que vostè al·ludeix i que culpa absolutament al Govern de la 
Generalitat no ha succeït tal i com vostè diu. És a dir, si hi hagués hagut voluntat per 
part del Govern espanyol de garantir la igualtat de tots els espanyols tal i com afirma la 
Constitució espanyola i d’acord amb aquesta mateixa, vostès justifiquen la necessitat 
d’aquesta normativa bàsica, per tant, si vostès complissin amb el seu propi mandat de 
la seva sacrosanta Constitució espanyola, vostès no haurien pogut pagar les beques, 
primer a uns estudiants que a uns altres, perquè és evident que això vulnera la igualtat 
i que per tant, vostès estan vulnerant justament allò que fan servir per justificar que no 
transfereixen les beques. Per tant, vulneració de la igualtat de tots els espanyols en un 
cas o en un altre, tant per tant, traspassin les beques i ens permeten a nosaltres que 
les gestionem. Dit això, la Generalitat no és que digués en el seu moment clarament 
que vulneraria la normativa bàsica, la Generalitat el que entenia és que la interpretació 
de la normativa bàsica calia fer-la tenint en compte el diferent nivell de vida que hi ha 
a cadascun dels territoris i que per tant el sistema actual de beques, tal i com està 
concebut, tampoc respecta, almenys en termes reals, sí en termes purament formals, 
normatius de llei, la igualtat de tots els espanyols, perquè com deia, no val el mateix 
un euro aquí que a un altre lloc i, per tant, això també s’ha de tenir en compte, però és 
evident que quan es tracta de defensar els interessos de bona part de la ciutadania de 
Catalunya, en tot cas o en qualsevol cas, els interessos de 158.000 estudiants 
catalans, el Partit Popular doncs no hi és i prefereix defensar els interessos de l’Estat 
espanyol que, bé, permanentment es dedica a laminar-nos les nostres competències. 
Nosaltres, per acabar, contesto al Pere Soler breument, té vostè tota la raó, les taxes 
universitàries en el nostre país són excessives, són excessivament altes, així ho vam 
votar en aquest Ple i així ho hauria de resoldre la Generalitat de Catalunya. El què 
passa és que malgrat que això, jo ja li dono la raó i, per tant, crec que segur que es 
pot fer més del que s’està fent, tampoc es pot fer tot el que caldria fer, perquè....si por 
el expolio Sra. Jordán, que ja ho diu des d’aquí, sí, per l’espoli fiscal que pateix 
Catalunya. De fet, si el País Basc gestiona les beques completament i es va poder fer 
el traspàs i ningú es preocupa de la normativa bàsica, és perquè el País Basc, i 
acabo, té un sistema foral que li permet recaptar tots els recursos i, per tant, amb els 
seus recursos aplicar les beques que li doni la gana per als seus estudiants. El dia que 
nosaltres puguem fer això, de ben segur que millorarà la qualitat de vida dels nostres 
estudiants, que és del que nosaltres ens estem preocupant. Vostè doncs pot 
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preocupar-se d’altres coses. En tot cas, faria bé, en aquest cas, com a mínim de 
preocupar-se d’una cosa que se’n preocupa sempre, i és de que es compleixin les 
sentències del Tribunal Constitucional.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
no sé si vaig errat o no, però hi ha un article, que és el 149.1.30) de la Constitució, que 
parla de la competència de l’Estat en el règim de foment de l’estudi, de beques i 
d’ajudes estatals. Article 149.1.30.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Evidentment Sr. Gómez, vostè podrà replicar, 
però no sé si és l’hora de fer una discussió de Dret Constitucional i, per tant, els ho 
deixo a les seves mans. Alguna cosa més? 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sí, 
en qualsevol cas, que veiem que Esquerra Republicana de Catalunya té dues cares, 
per un costat culpa a l’Estat del retard de les beques quan en aquest cas, en anys 
anteriors això no havia passat, aquest any ha passat tenint en compte que hi ha hagut 
un retard de la Generalitat en enviar o reenviar aquestes modificacions que proposa 
del conveni proposat pel Ministeri, i per un altre costat, augmenta les taxes 
universitàries, bé, això són les dues cares d’ERC. La dura i la més dura. 
   

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Breument contesto. En primer lloc, em sorprèn que vostè aquí es converteixi en 
l’intèrpret suprem de la Constitució Espanyola, quan en tot cas ho seria el Tribunal 
Constitucional. Aquest article al que vostè fa referència, fou analitzat pel Tribunal 
Constitucional, Sentència 188/2001, i va resoldre que sí, que la gestió i la concessió 
de beques era competència de la Generalitat de Catalunya i això ho va resoldre el seu 
Tribunal Constitucional, per tant, si vostè interpreta la Constitució així a mi em sembla 
bé, però llavors deixin a altres que interpretem el principi democràtic que preveu la 
Constitució espanyola de forma diferent també a com ho interpreta el Tribunal 
Constitucional i que per tant podem interpretar diferentment i puguem convocar un 
referèndum per a la independència d’aquest país.  
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Sí, 
qüestió d’ordre. Havíem demanat vot separat. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ah, qüestió d’ordre, sí, sí, vot separat, perdonin. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
Primer i tercer i segon. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Poden 
votar per separat els diferents acords. Cap problema. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé, ho accepten. Primer, el primer i tercer 
junts. 
 

TORN DE VOTACIÓ ACORDS 1 i 3 
 
Vots a favor:    24 (Convergència, CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i 

      regidor no adscrit) 
Vots en contra:  1 (PP) 
Abstencions:      0  
 

TORN DE VOTACIÓ ACORD 2 
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Vots a favor:     21 (Convergència, CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i regidor 
        no adscrit) 

Vots en contra:   1 (PP) 
Abstencions:      3 (C’s)   
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

31.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: No sé cómo entra en 
precs i preguntes, esto es un aviso. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí, digui, digui. Endavant. 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC:  
 
PRÀCTIQUES INTIMIDATÒRIES EMPRESA DESOKKUPA: Bueno, no lo traería si 
no fuera con permiso de la persona o personas afectadas. Es que en la ciudad hemos 
tenido una visita de una empresa que se llama DESOKKUPA, que son personas de 
estética neonazi, con antiguos boxeadores, reclutan para intimidar a los ciudadanos a 
que dejen tal o cual vivienda, generalmente es una cosa que se hizo para intimidar al 
Colectivo Okupa propiamente, pero también atienden casos de desalojos mediante 
amenazas. Es una empresa de Barcelona y ha llegado a nuestra ciudad y hay un 
caso, el caso es porque la persona me pidió específicamente que lo diga 
públicamente, pero los datos se los pasaré en privado para que puedan… 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 
PRÀCTIQUES INTIMIDATÒRIES EMPRESA DESOKKUPA: Sí, li agrairia, entenc 
que no és que l’empresa, això no sé si és una empresa que existeix. 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC (RÈPLICA):  
 
PRÀCTIQUES INTIMIDATÒRIES EMPRESA DESOKKUPA: La empresa existe en 
Barcelona pero viene a hacer actuaciones a Sant Cugat. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA):  
 
PRÀCTIQUES INTIMIDATÒRIES EMPRESA DESOKKUPA: Primera notícia. Jo crec 
que aquí hi ha el Director de Seguretat, prenem nota, li demanarem que ens doni una 
mica les dades i evidentment ens posarem sobre la pista per saber una mica més en 
profunditat quina és aquesta situació, perquè ens preocupa, evidentment.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: És 
una pregunta per la Carmela Fortuny.  
 
TAMBORADA COL·LECTIU DELS DIABLES: El diumenge que hi havia una 
calçotada prevista i que es va fer a la Rambla del Torrent d’En Xandri, que era del 
Col·lectiu dels Diables, que es feia en el parc allà davant del seu local, en un parc, 
perdó, és competència teva, i van estar des de les 10:30 hores fins a no sé quina hora 
de la tarda, però passades les 15:00 o casi les 15:00 hores, amb els tambors, tot el 
dia. Llavors em van comentar alguns veïns que ja portaven 4 hores allà, que estaven 
ja fins aquí dels tambors, cosa raonable. I això, que no sé si s’ha de demanar permís, 
si hi ha un límit de volum, si hi ha un límit màxim d’hores en les quals poden fer 
aquesta activitat. No sé, demanar explicacions sobre aquest tema. 
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. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 
CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  
 
TAMBORADA COL·LECTIU DELS DIABLES: Sí, tenien permís per fer l’activitat, que 
ara no recordo exactament en què consistia, perquè hi havia vàries activitats aquest 
cap de setmana per fer tot el tema dels tambors, doncs no, però ho revisaré per veure 
exactament què és el què havien demanat, però sí que tenien permís per l’espai. 
Suposo que quatre hores seguides de tambors no em sona, no hi eren. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
(RÈPLICA):  
 
TAMBORADA COL·LECTIU DELS DIABLES: Van ser una mica més. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 
TAMBORADA COL·LECTIU DELS DIABLES: Diguéssim, que els tambors no 
s’autoritzen. S’entén que quan s’autoritza l’entitat ja hi posa criteri, però en tot cas, ho 
revisarem i ho parlarem amb ells. 
 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 
CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (CONTRARÈPLICA)):  
 
TAMBORADA COL·LECTIU DELS DIABLES: I ara d’aquí a poc venen unes 
batucades, molt xules, però estan autoritzades, però en aquest cas aquesta no ho sé. 
Parlarem amb ells per mirar de coordinar-ho millor. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
(REPLICA):  
 
TAMBORADA COL·LECTIU DELS DIABLES: Pot vostè preguntar també a la Policia 
Local perquè van anar-hi a veure què passava, els van demanar si podien parar ja 
després de tantes hores, però van continuar. 
 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 
CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (CONTRARÈPLICA)):  
 
TAMBORADA COL·LECTIU DELS DIABLES: Sí, si, perquè constava que tenien 
permís per fer l’activitat però potser la tamborada no. Val. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
 
PLA INTEGRAL DE SOSTENIBILITAT: Fa un any vam aprovar una moció sobre 
realitzar el Pla Integral de Sostenibilitat. Volia saber com està, sé que fa uns quatre 
mesos o cinc, en una Informativa, ens van fer una presentació amb els objectius 
d’Agenda 2030, però no sabem res més. Si ens ho poden explicar avui, sinó a la 
propera Informativa. 
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. PUIGDOMÈNECH (RESPOSTA):  
 
PLA INTEGRAL DE SOSTENIBILITAT: Els ho explicarem a la pròxima Informativa. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: És que és un contingut llarg, per tant, s’ha 
d‘exposar en Informativa.  
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. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA:  
 
ACCIONS AJUNTAMENT COM A CIUTAT ACOLLIDORA: Bé, jo crec que Sant 
Cugat ens hem declarat en moltes ocasions Ciutat Acollidora i crec que ho vam 
demostrar aquest dissabte passat. Llavors la nostra pregunta, que tampoc necessito 
que es contesti aquí, però si la poguessin contestar també en una Comissió 
Informativa, de fer-nos a tots partícips de quines són les accions concretes i 
proactives que la nostra ciutat té per fer aquesta acollida. No les coneixem. De 
vegades la gent t’ho pregunta i, per tant, ens agradaria poder-ho saber.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA:  
 
ACCIONS AJUNTAMENT COM A CIUTAT ACOLLIDORA: Doncs hi ha un informe 
que ha preparat l’àrea de Cicle de Vida i Progrés Social i, per tant, podem compartir 
aquest informe, que és molt interessant, en la propera Informativa.  
 

. REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s:  
 
INCIVISME REFERENT A LA MOBILITAT ZONA COL·LEGI EUROPA I ÀGORA: Un 
comentario acerca de los alrededores del Colegio Europa, en conexión también con la 
labor policial. Nos han llegado muchas quejas de los vecinos de la zona por incivismo 
por parte de los padres. Se aparca constantemente en vados, coches muy grandes, 
las personas quieren entrar en su garaje, no pueden, la semana pasada incluso un 
coche subió a la acera impidiendo el paso de peatones, cochecitos de niños, etcétera. 
Precisamente también, hemos visto hoy en el TOT SANT CUGAT, un artículo de 
Merche Sanjuan, firmado en el mismo sentido, Can Sant Joan, entiendo que también 
por el Colegio Ágora. Son situaciones que a ver si la Policía puede hacer algo en el 
entorno vecinal.  
 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 
CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  
 
INCIVISME REFERENT A LA MOBILITAT ZONA COL·LEGI EUROPA I ÀGORA: Sí, 
és cert, tenim punts calents, delicats, no sabia com dir-ho, delicats a la ciutat, al 
voltant de la mobilitat en hores punta en algunes escoles. En el cas del Col·legi 
Europa la Policia n’és conscient i n’estem treballant amb els Agents Cívics, per tant, 
que sabeu que en tenim, els estem destinant per ajudar entre tots a millorar aquesta 
mobilitat. Els poden veure si hi van. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s:  
 
ACTUACIONS AJUNTAMENT SOBRE MOCIÓ APROVADA CELÍACS: Tinc dues 
preguntes: una per la Sra. Pellicer, és sobre la nostra moció que vam presentar ja fa 
alguns mesos, sobre els celíacs, en quin punt es troba i quins són els següents punts 
que es preveuen fer per garantir l’acompliment d’aquesta moció que va ser 
institucional.  
 
REUNIÓ CONSELLER JORDI JANÉ I INCREMENT MOSSOS D’ESQUADRA: I la 
segona pregunta és per vostè, Sra. Conesa, va sortir aquesta setmana un article en el 
TOT SANT CUGAT, en que parlava que havia discutit o havia parlat amb el Conseller 
Jordi Jané per demanar més Mossos d’Esquadra a la ciutat de Sant Cugat. Aquesta 
setmana han sortit les dades de l’any 2016 i volia informar-la que hi ha hagut un 
augment de robatoris en un 41,7%, la sostracció de vehicles a motor han incrementat 
un 28,4% i altres també han incrementat. M’agradaria saber quan es preveu que els 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.02.17                    pàg. 116 

 
ESBORRANY ACTA 

Mossos arribin a Sant Cugat i què va parlar vostè en aquesta reunió amb el Sr. Jordi 
Jané.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 
REUNIÓ CONSELLER JORDI JANÉ I INCREMENT MOSSOS D’ESQUADRA: Sí, en 
tot cas la informació la coneixem, és una informació que ha donat públicament el 
Conseller i ara vostè em pregunta la reunió que vaig tenir amb el Conseller fa uns 
dies. Sí, allà vam posar sobre la taula, evidentment, la nostra preocupació i li vam 
demanar mesures concretes que nosaltres considerem que a un mes vista, més o 
menys, que vam mantenir la reunió, són mesures que s’han de completar. Nosaltres 
en aquest temps creiem que el resultat no és satisfactori i, per tant, demanem 
increment d’aquestes mesures, el que nosaltres sempre dic, no som competents a 
l’hora de dir com i quines han de ser aquestes mesures, si ha de ser més efectius, ja 
ho dirà qui té la competència, que és el Conseller Jané. Això li he manifestat, li he dit 
que nosaltres no estàvem satisfets amb, diguéssim, les mesures que s’havien adoptat 
fins ara, creiem que no estaven donant resultats, també pensin que estem tramitant 
tot el tema de les càmeres de seguretat en els diferents llocs i, per tant, també 
demanem que se’ns autoritzin aquestes càmeres de seguretat a diferents indrets de la 
ciutat i, per tant, posarem tota la nostra pressió a la Conselleria, tota la que calgui, 
perquè nosaltres creiem que la nostra prioritat és evidentment la defensa dels 
interessos dels santcugatencs. Per tant, el que li trasllado és això, que nosaltres vam 
traslladar aquest malestar, aquesta inquietud i vam traslladar que les xifres no són 
raonables pel que creiem mereix la nostra ciutadania i, per tant, s’han de posar les 
piles i, per tant, demanem a la Conselleria que es posi les piles amb Sant Cugat.  
 

. TINENT D’ALCALDE DE POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS 
SOCIAL I HABITATGE, SRA. SUSANNA PELLICER (RESPOSTA):  
 
ACTUACIONS AJUNTAMENT SOBRE MOCIÓ APROVADA CELÍACS: Breument. Si 
de cas li donarem per escrit abans de la propera Informativa, però dir-li que aquesta 
setmana començarem amb una crida des de Comerç, en els comerços d’alimentació i 
restauradors per saber quins tenen menús per celíacs i això tenim intenció de penjar-
ho a la web i estem pendents d’acabar la diagnosi de les accions de promoció de 
salut, que vostès saben i també junt amb l’adhesió de les Ciutats Saludables que 
estem desenvolupant i depèn del què ens diguin jo crec que en poques setmanes 
podrem fer algun pas més.  
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES:  
 
ENLLUMENAT CAMÍ CAN MINGUET: Dues preguntes: en primer lloc, el Ple passat 
vaig fer un prec en relació a l’enllumenat al Camí de Can Minguet. Volia saber si s’han 
passat, si han vist com està el tema dels arbres que no permeten que s’hi vegi i si 
tenen previst fer-hi alguna actuació per a resoldre-ho. Aquesta seria la primera.  
 
PRESÈNCIA EXÈRCIT NUCLI URBÀ: La segona pregunta, fa relació a la presència 
de militars en la nostra ciutat recentment. El passat 8 de febrer l’Exèrcit ja no només 
està per Collserola, sinó que el vam poder veure justament al Camí de Can Borrell, 
allà al costat de l’Escola Europa. En aquest sentit, sabem que no és responsabilitat 
seva, però sí que voldríem saber si el Ministeri de Defensa els ho va comunicar en 
algun moment que al costat d’una escola ens trobaríem amb l’Exèrcit i en segon lloc 
saber si com a municipi han fet alguna cosa al respecte. Veig que aviat haurem de 
crear alguna xarxa de municipis en contra dels militars, més tenint en compte el què 
està passant ara a comarques gironines, ja que el Govern espanyol té previst 
intensificar la presència de l’Exèrcit al nostre país.  
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 
ENLLUMENAT CAMÍ CAN MINGUET: Li direm el tema de Can Minguet, ara no ho té 
present la Tinent d’Alcalde, però segurament va passar la petició.  
 
PRESÈNCIA EXÈRCIT NUCLI URBÀ: I dir-li que no ens van avisar, que sí hem enviat 
queixa i el mateix dia ens van contestar dient que no eren unes maniobres militars, 
sinó que eren uns entrenaments físics de la Companyia o com es digui, perquè la 
“jerga” militar no li puc dir, no en tinc ni idea. Jo el que li puc dir és que evidentment a 
mi em preocupa el fet, no tant que no es puguin entrenar físicament a nivell de 
condició física, per dir-ho d’alguna manera i, per tant, facin activitat física de córrer o 
de preparació física, a mi em preocupa que mantinguin una posició com la que van 
mantenir a nivell de Sant Cugat, aparcant en una rotonda de manera ostentosa, crec 
que no es correspon, perquè si realment s’han de fer maniobres aquestes s’han de fer 
a on pertoca que és en aquells espais que són propietat de l’Exèrcit, que n’hi ha molt i 
a Catalunya mateix n’hi ha i, per tant, les poden fer perfectament. Jo puc entendre que 
hi hagi els qui estiguin residint al Bruc, que necessitin anar a córrer per Collserola, 
això ho puc entendre, però el que sempre insisteixo és que el que no puc entendre és 
el tema de les maniobres militars. L’Exèrcit sosté i el Tinent, no sé si es diu Tinent 
Coronel, o no sé com es diu, però em sembla que és Tinent Coronel, em va fer arribar 
el mateix dia un mail aclarint que no eren maniobres militars i que era un entrenament 
d’activitat física. Bé, tenim una discrepància greu aquí i, per tant, efectivament no puc 
dir-li que jo sóc antimilitar. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES 
(RÈPLICA):  
 
PRESÈNCIA EXÈRCIT NUCLI URBÀ: Capacitat per a multar un cotxe mal aparcat de 
l’Exèrcit allà on eren, en tenim? 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA):  
 
PRESÈNCIA EXÈRCIT NUCLI URBÀ: Sí, sí, en tenim, és a dir, és més, si jo ho 
hagués vist li asseguro que li hagués demanat a la Patrulla que hagués anat a multar. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES 
(RÈPLICA):  
 
PRESÈNCIA EXÈRCIT NUCLI URBÀ: Al final els tindrem a Plaça Octavià, vull dir, 
cada cop es van acostant i el proper pas és aquest. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA):  
 
PRESÈNCIA EXÈRCIT NUCLI URBÀ: No, perquè, a veure, com tots hem de complir 
les normes, ells també les han de complir i no era el lloc adient ni oportú, ni ens havien 
avisat abans, etcètera. Per tant, crec que en aquest cas han de millorar molt en la 
seva oportunitat de poder utilitzar els espais com Collserola per fer l’entrenament físic, 
per tant, no ens havien avisat i els hem fet avinent la queixa.  
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES:  
 
REUNIÓ DGAIA CENTRE DELS LLEDONERS CONSELL DE BARRI DE LES 
PLANES: Jo tinc una pregunta pel Sr. Puigdomènech. Han sortit unes declaracions al 
Cugat.cat sobre el Centre dels Lledoners de les Planes. Certament el darrer Consell 
de Barri no era la primera vegada però en el darrer Consell de Barri s’hi va tornar per 
part dels veïns a insistir que hi havia, deien, expressaven les seves preocupacions i 
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fins i tot alguns van anar més enllà a nivell de queixes sobre el tema i el President, el 
Sr. Pugidomènech, en la seva condició de President del Consell de Barri, es va 
comprometre a parlar-ho amb la DGAIA, però en tot cas, en aquell Consell de Barri en 
cap cas es va plantejar el fet de que demanés el President del Consell de Barri de les 
Planes el tancament del centre. La meva pregunta és si aquest Govern demanarà que 
es tanqui o vol, perquè ja en teoria ho ha demanat, vol que es tanqui el Centre els 
Lledoners.  
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. PUIGDOMÈNECH (RESPOSTA):  
 
REUNIÓ DGAIA CENTRE DELS LLEDONERS CONSELL DE BARRI DE LES 
PLANES: Efectivament vam fer una reunió amb la Direcció General d’Atenció a la 
Infància, la vam fer la setmana passada i la vam fer conjuntament, jo hi vaig anar com 
a representant del barri i també un representant dels veïns afectats. Nosaltres el que 
vam fer en aquesta reunió és exposar absolutament totes les queixes que tenim 
fundades, a més amb dades, no amb prejudicis, sinó amb coses detallades, fins i tot 
amb algunes actes de Mossos, respecte d’algun tipus de furt o també d’estropici de 
propietats, etcètera. En realitat el que es va plantejar allà és que aquests xicots en cap 
moment es va plantejar el tancament, a més, nosaltres no teníem ni les competències 
ni la voluntat, sinó que el que es va plantejar és primerament demanar a la Direcció 
General que efectivament s’incrementés l’activitat a l’interior d’aquest centre. El que 
està passant allà és que són nanos de 14 a 18 anys, o sigui, en una edat 
especialment interessant, en el qual quan tenen molt temps fora del centre doncs 
efectivament doncs fins casi com activitat de grup doncs fan aquest tipus d’efectes 
que donen molts problemes al veïnat, tant a les propietats, sorolls, brutícia, en fi, molta 
d’aquesta casuística relacionada amb nois d’aquestes edats en actitud sense un 
objectiu determinat. Llavors, la primera de les coses que se’ls va plantejar és això, la 
necessitat que hi hagués més activitats a l’interior d’aquest centre i que disminuís la 
quantitat de temps que estan fora d’aquest centre provocant aquest tipus de....un altre 
dels temes que vam posar a reflexió no envà estàvem en el Departament de 
Benestar, era el següent: no ens sembla o a nosaltres no ens semblava que com a un 
dels centres del Departament de Benestar segurament tenir nanos de 14 a 18 anys en 
un lloc en el qual la mobilitat té molts temps morts, com per exemple, hi ha un bus del 
barri que passa cada ¾ d’hora o cada hora, la qual cosa es produeix allà, en fi, 
acumulació de nanos que estan desvagats, i per altra banda, llavors arriben a l’Estació 
de Ferrocarrils de la Generalitat de les Planes i de Vallvidrera on també la freqüència 
dels Ferrocarrils no és constant, sinó que només passen uns determinats, doncs no 
ens semblava que era un lloc molt de qualitat per aquest tipus de nois que necessiten 
aquests centres d’acollida, i en canvi seria un lloc molt interessant com a centre 
d’acollida d’una altra franja d’edat, que és quan la gent el que vol és precisament una 
mica de la tranquil·litat. Dit d’una altra manera, els dèiem que pensessin si a lo millor 
aquell centre seria bo com a un centre social del Departament de Benestar però per a 
segurament gent més gran, diguem-ne i ens semblava que això era un tema 
interessant. Llavors el que vam quedar és que dintre de 15 dies tindrien una resposta 
que recolliríem doncs també juntament amb els veïns. Tota aquesta actuació es fa 
juntament amb els veïns afectats.  
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: En primer lloc, fa gairebé 7 hores i suposo que tots estem cansats, també el 
senyor de Can Barata, però vull recordar-los que és obligatori respondre les preguntes 
que es fan en un plenari, ja sigui en el plenari següent o a les Comissions Informatives 
i, per tant, hi ha algunes vegades que no s’ha fet, per tant, jo li demanaria a la Sra. 
Paraira que sobre el tema dels agents cívics de barri doncs home, abans dels dilluns 
que tenim Ple del Consell de Barri li agrairia que respongués, com a mínim saber de 
què estem parlant, és una pregunta que es va fer a l’anterior Ple i no hem tingut 
coneixement. Però bé, ara continuem amb el tema.  
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL CÒMIC: Darrerament, bé darrerament, ja fa 
bastant de temps hem tingut algunes activitats relacionades amb el còmic a la nostra 
ciutat, recordaran també el carrer del Còmic de fa temps, l’Ateneu ara fa una 
exposició sobre el Por Favor, o el 2017 hem vist i s’ha informat que serà seu Tintín. 
Nosaltres el que els volíem demanar el posicionament del Govern municipal respecte 
al possible treball de la creació d’un Museu del Còmic o algunes activitats al carrer, 
com podria ser una Fira del Còmic, per exemple, al barri del Monestir o altres.  
 
VIGÈNCIA CARTA CROMÀTICA NUCLI ANTIC: I l’altra, seria respecte, a que és una 
demanda, aquesta és una pregunta que ens ha traslladat un ciutadà, no és nostra, el 
2003 es va presentar una carta de colors que era una eina per ajudar a recuperar els 
colors del nucli antic de Sant Cugat. No hem trobat que aquesta gamma cromàtica 
estigui en vigor actualment respecte a la concessió de llicències o similars i els 
voldríem demanar què es va fer d’aquella carta cromàtica que van treballar apart 
d’una empresa de pintures, també algun dels artistes de la nostra ciutat.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 
 
VIGÈNCIA CARTA CROMÀTICA NUCLI ANTIC: Dir-li que sí que està en vigor la 
carta de colors, no sé quin motiu té per dir que no. 
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES (RÈPLICA):  
 
VIGÈNCIA CARTA CROMÀTICA NUCLI ANTIC: Suposo que com que és la pregunta 
que ens fan els veïns atès que no veiem com que hi hagi un cromatisme igual al 
centre de la ciutat, o almenys nosaltres no l’hem vist. Si, sí que està i, per tant, calen 
els informes que toquin i sí que està a les llicències doncs així ho trametrem als veïns. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Proposaria que li expliquessin a la Informativa 
d’Urbanisme.  
 

. TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA 
CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY (RESPOSTA):  
 
ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL CÒMIC: Bé, en referència al tema del còmic 
comentar que hem tingut un parell de propostes d’iniciativa de la societat civil, per 
posar en relleu aquesta situació. Dir-los que nosaltres arrel d’aquestes propostes, n’hi 
havia una molt concreta de crear un museu a Sant Cugat sobre el còmic i sí que vam 
acordar amb els promotors que nosaltres preguntaríem a la Generalitat com estava el 
tema del Museu Nacional del Còmic a Badalona i ens van dir que allò tirava endavant 
i, per tant, un museu d’aquelles característiques no justifica que la ciutat de Sant 
Cugat, però sí que justifica que puguem, d’alguna manera, pensar en iniciatives o en 
canalitzar aquestes propostes que coincideixo amb vostè que són molt bones. A mida 
que les tinguem treballades anirem informant.  
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC:  
 
ACTUACIONS PASSATGE DEL CELLER: Bé, una pregunta, per contestar en tot cas 
a la Comissió Informativa d’Urbanisme, és en relació amb el Passatge del Celler, que 
uns veïns ens han fet arribar la preocupació sobre l’actuació que es farà, tenint en 
compte, bé, volem saber quin és el calendari i de quina manera els afectarà, sobretot 
als comerços. Sembla que han intentat parlar amb algú d’Urbanisme sense tenir la 
sort de poder fer-ho. En tot cas, si volen contestar a la Comissió d’Urbanisme, al 
marge de que es feia un prec de que parlessin amb ells també directament. 
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. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 

CALVET (RESPOSTA):  
 
ACTUACIONS PASSATGE DEL CELLER: Deia que abans de la Comissió 
Informativa intentaré fer un recull de l’actuació en concret i enviar-li i llavors en tot cas, 
també quedar amb els veïns. 
 

Conclòs l’anterior i essent les 22:54 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc i 
data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 

 


