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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 del 
dia vint-i-tres de gener 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: 

  
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bona tarda a tothom, regidores, regidors, 

senyores i senyors, iniciem aquest Ple ordinari del mes de febrer i comencem en 
primer lloc amb el despatx d’ofici, on ratifiquem el Decret d’Alcaldia, sobre trasllat de la 
data de celebració de Ple ordinari, tal com vàrem acordar en Junta de Portaveus. 

 
DESPATX D’OFICI 
 

- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA SOBRE TRASLLAT 
DATA CELEBRACIÓ PLE ORDINARI. 

 
- RATIFICAR en els seus propis termes i textualitat literal, la Resolució 

d'Alcaldia núm. 89/17, decretada en data 18 de gener, i concernent al trasllat de la 
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data del Ple ordinari corresponent a l'actual mes de gener, del dia 16 al 23 del mateix 
mes. 

 
TORN DE VOTACIÓ 

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

assistents). 
 
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DELS 

PLENS DE DATES 21 DE NOVEMBRE (ORDINÀRIA), 19 DE DESEMBRE 
(ORDINÀRIA) I 22 DE DESEMBRE (EXTRAORDINÀRIA) DE 2016. 

 
- APROVAR, per assentiment dels 25 membres electius presents, els 

esborranys de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 21 de novembre 
(ordinària), 19 i 22 de desembre (ordinària i extraordinària respectivament) de 2016. 

 
ALCALDIA 
 

3.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRET D’ALCALDIA NÚM. 65/2017 SOBRE 
DESIGNACIÓ NOU MEMBRE JUNTA DE GOVERN I DE TINÈNCIA D’ALCALDIA. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS de Resolució d’Alcaldia-Presidència núm. 65/2017, 
de data 17 de gener, concernent a designació de nou membre de la Junta de Govern 
Local i de Tinència d’Alcaldia, de la següent textualitat literal:  
 
“ DECRET NÚM. 65 / 2017.-  
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 1360/2015, de 16 de juny, concernent a l’estructuració 
inicial en el present mandat del cartipàs polític circumscrit, entre d’altres extrems, a la 
composició de la Junta de Govern Local així com designació de Tinències d’Alcaldia i  
regidories-delegades amb atribució de l’exercici de competències. 
 
Vist així mateix el Decret d’Alcaldia núm. 1.545/2016, de 8 de juliol, concernent a 
determinades modificacions parcials del cartipàs municipal originari dins del present 
mandat corporatiu. 
 
Atès que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en els 
seus articles 20 i 23 institueix i regula com a òrgan municipal d'existència preceptiva 
en els municipis de més de 5.000 habitants la Junta de Govern Local, fent el propi els 
articles 48.1.b) i 54.1) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la qual s'integrarà per l'Alcaldia i un 
nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal dels que integren la 
Corporació, nomenats i separats lliurament per la pròpia Alcaldia, donant-ne compte al 
Ple. 
 
Atès que d'altra banda els articles 21.2) de la Llei 7/85 i 53.2) i 55 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, atribueixen a l'Alcaldia-Presidència el nomenament dels Tinents 
d'Alcalde, i quina designació, per imperatiu legal, ha de fer-se entre els membres de la 
Junta de Govern Local, no podent ultrapassar el nombre de Tinents d'Alcalde, el terç 
del nombre legal de Regidors. 
 
Atès que així mateix, els articles 23.4) de la Llei 7/85 i 56.1) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, faculten a l'Alcaldia per efectuar delegacions de l'exercici 
d'atribucions en els membres de la Junta de Govern Local i per a establir delegacions 
per a comeses específiques en favor de Regidors encara que no pertanyin a 
l'esmentada Junta de Govern. 
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Atès que ha estat determinada la procedència d’incorporar determinades 
modificacions parcials en el vigent cartipàs de govern municipal.  
 
En virtut de tot el que s'ha exposat i en ús de les atribucions assignades a aquesta 
Alcaldia-Presidència dins del marc de la Llei de bases de règim local i de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
R E S O L C: 
 
1.- QUANT A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: 
 
- DESIGNAR com a nou membre de  la Junta de Govern Local  al regidor Pere Soler i 
Artalejo, restant en conseqüència establerta l’actual composició de la Junta de Govern 
Local en els següents termes: 
 
- Cristina Paraira i Beser  
- Carmela Fortuny i Camarena 
- Damià Calvet i Valera 
- Susanna Pellicer i López 
- Joana Barbany i Freixa 
- Pere Soler i Artalejo 
 
2.- QUANT ALS TINENTS D'ALCALDE: 
 
2.1.- NOMENAR Tinent d’Alcalde al regidor Pere Soler i Artalejo. 
 
2.2.- MANTENIR respecte a les tinences d’alcaldia, l’ordre de nomenament actual i  
incloure la nova tinència d’alcaldia que així mateix s’indica als efectes previstos a l’art. 
23.3) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local: 
 
1r Tinent d’Alcalde: Cristina Paraira i Beser  
2n Tinent d’Alcalde: Carmela Fortuny i Camarena 
3r Tinent d’Alcalde: Damià Calvet i Valera 
4t Tinent d’Alcalde: Susanna Pellicer i López 
5è Tinent d’Alcalde: Joana Barbany i Freixa 
6è Tinent d’Alcalde: Pere Soler i Artalejo 
  
3.- QUANT A DELEGACIONS FUNCIONALS: 
 
3.1.- Tinència  d'Alcaldia de nova creació: 
 
S'efectua el següent nomenament: 
 
- Tinent d’Alcalde d’Ocupacio i Polítiques Comarcals: Pere Soler i Artalejo 
 
3.2.- Modificació d’atribució de regidoria específica a tinència d’alcaldia: 
 
- MODIFICAR PARCIALMENT el Decret d’Alcaldia núm. 1.545/2016, pel que 
concerneix al nomenament de Carmela Fortuny i Camarena com a Tinent d’Alcalde 
de Presidència, Cultura i Promoció de la Ciutat, i regidora de Recursos Humans, 
en l’únic extrem de deixar sense efecte l’atribució de la regidoria de Recursos Humans 
i en conseqüència mantenint el nomenament com a Tinent d’Alcalde de 
Presidència, Cultura i Promoció de la Ciutat, i Portaveu adjunta del grup municipal 
de Convergència, amb adscripció de la regidoria d’Esports i Joventut i del Comissionat 
del Reial Monestir. 
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3.3.- Modificació de regidoria delegada: 
 
- MODIFICAR PARCIALMENT el Decret d’Alcaldia núm. 1.545/2016, pel que 
concerneix al nomenament d’Esther Salat i Llorente com a Regidora d’Educació, 
Universitat, Ocupació i Família (Àrea de Polítiques de Cicle de Vida, Progrés Social i 
Habitatge), en l’únic extrem de deixar sense efecte la delegació específica d’Ocupació 
i d’atribuir-li en unitat d’acte la de Recursos Humans, tot restant actualitzat el 
nomenament com a: 
 
Regidora d’Educació, Universitat, Família i Recursos Humans. 
 
4.- QUANT A LES COMISSIONS INFORMATIVES I DETERMINACIÓ DEL RÈGIM 
DE DEDICACIÓ A EFECTES ECONÒMICS DE LA NOVA ÀREA DE 
RESPONSABILITAT POLÍTICA CIRCUMSCRITA A LA TINÈNCIA D’ALCALDIA 
D’OCUPACIÓ I POLÍTIQUES COMARCALS: 
   
Atès la incidència de la reestructuració parcial dels àmbits competencials de l’equip de 
govern en la denominació i competències de les comissions informatives i tota vegada 
que la competència per a determinar el nombre, denominació i composició de les 
Comissions Informatives i ensems, per connexió i conseqüència, les eventuals 
modificacions, és atribuïda legalment al Ple Municipal, la designació per part de 
l'Alcaldia, de Presidències Delegades i Sots-Presidències en el seu cas, haurà 
d'ajornar-se fins tant per part del Ple Municipal sigui acordada la modificació 
denominativa i correlatiu àmbit material d’alguna de les  Comissions Informatives 
creades pel Ple municipal en sessió de 26.06.2015 i modificades parcialment en 
sessió posterior de 18.07.2016, o bé incloure l'esmentada designació en la 
corresponent proposta global a ésser instrumentada com a Moció de l'Alcaldia a 
sotmetre a aprovació del Ple, tot permetent aquest últim procediment una més àgil 
instrumentació en fer-se en unitat d'acte. 
 
Atès que de conformitat amb allò que determinen els arts. 75.2) i 75 bis) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en matèria de retribucions 
per a l’exercici del càrrec de regidor en règim econòmic de dedicació parcial o 
exclusiva constitueix una competència atribuïda al Ple municipal,  
 
- ELEVAR al Ple municipal les corresponents mocions d’alcaldia sobre modificació 
parcial en allò que pugui esdevenir necessari en termes de denominació i àmbits 
funcionals de les Comissions Informatives Permanents i del quadre econòmic sobre 
règim legal de dedicació de la tinència d’alcaldia de nova creació amb atribució de 
l’específica àrea de responsabilitat política. 
 
5.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE MUNICIPAL: 
 
Del  present Decret en serà donat compte al Ple Municipal en la primera sessió que es 
celebri als únics efectes de formal coneixement.” 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Portem la dació de compte del Decret d’Alcaldia, 
núm. 65/2017, sobre designació d’un nou membre de la Junta de Govern i de Tinència 
d’Alcaldia. Com bé saben els diferents grups polítics, atès que aquests dies ha sortit 
en mitjans de comunicació i així ho vàrem anunciar des de l’equip de govern, s’ha 
assolit un acord del Govern habilitat amb el Grup Socialista, representat a Sant Cugat. 
Vàrem ja comunicar que l’objectiu era des que vàrem obtenir l’Alcaldia, amb una 
minoria d’11 regidors, intentar arribar a acords amb diverses forces polítiques. Hem 
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intentat fer-ho de manera oberta i de manera extensiva principalment i en primer lloc 
amb el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. No ha estat possible que el Grup 
d’ERC-MES s’integrés al plenari, s’integrés al Govern municipal, però sí que hem 
pogut al llarg d’aquests dos anys arribar a acords puntuals en relació a l’estabilitat 
pressupostària. Com saben i així ho vàrem explicar, els acords d’estabilitat 
pressupostària en cap cas eren acords de governabilitat i, per tant, eren acords 
d’estabilitat pressupostària que implicaven aprovació del Pressupost i implicaven, 
evidentment, complir una sèrie de compromisos els quals el grup de l’equip de govern 
entén que són compromisos ferms, són compromisos vigents i així es compliran. De 
fet, aquesta ha estat una de les condicions per a que el PSC s’integrés al Govern 
municipal. El compliment dels acords d’estabilitat pressupostària amb ERC-MES. Dit 
això, també dir que atès que els acords d’estabilitat pressupostària no comportaven 
cap pacte d’exclusivitat, dir també que hem parlat cada vegada al llarg de dos anys 
amb ERC-MES oferint aquesta entrada al Govern i l’exercici d’aquestes 
responsabilitats, donat també que vàrem preavisar de la possibilitat d’un acord com el 
que hem presentat en aquesta darrera setmana, nosaltres entenem que seguim amb 
el pacte d’estabilitat pressupostària pel 2017 i, per tant, amb la mà estesa a qualsevol 
formació política, també ERC-MES, que vulgui formar acords de cara al futur. I, per 
tant, el nostre agraïment al Grup Socialista per voler assumir responsabilitats de 
govern. No és fàcil assumir responsabilitats de govern, tens risc quan assumeixes 
responsabilitats de govern, tens risc de desgast, però també tens una gran oportunitat, 
que és l’oportunitat d’incidir directament en el servei als ciutadans i ciutadanes i per 
això un agraïment al Pere Soler. Hem configurat aquest acord de Govern sobre temes 
estrictament locals, en cap cas afecta al procés nacional que viu el país. Aquesta és 
una condició que ambdues formacions polítiques hi hem estat d’acord des de l’inici i 
també en aquesta línia ja anunciem que en tots els temes de procés del país tindrem 
llibertat de vot i en temes de governabilitat local evidentment arribarem a acords i 
consensos, també amb acords i consensos que podem arribar a assolir amb altres 
formacions polítiques. Pensem també que té tot el sentit designar al Sr. Pere Soler, 
representant del Partit Socialista de Catalunya, responsable de les Polítiques 
d’Ocupació. Aquestes polítiques d’ocupació que han estat una prioritat per la formació 
política que ell representa i que volen també ser unes polítiques d’ocupació intenses a 
la nostra ciutat i també, evidentment en la seva condició de Conseller Comarcal, el 
que serien totes les polítiques comarcals i, per tant, la nostra integració com un 
municipi important de la comarca. Per tant, queda feta la dació de compte i, 
evidentment, tenen vostès la paraula si volen fer algun comentari. 
 

. REGIDOR SR. ÀLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres, com a grup, la nostra opinió sobre aquest canvi en el Govern de la ciutat 
per un costat, bé, l’hem rebut de forma positiva, no tant per l’entrada al Govern del 
PSC, que està per veure com es desenvoluparà. Així a priori nosaltres donarem vot de 
confiança per veure com es desenvolupa, sinó més perquè el Govern de la ciutat se 
senti una mica més lliure de fer les polítiques que cregui convenient i no tenir en 
condicionament permanent el grup d’ERC-MES, que fins ara ha estat així en la nostra 
opinió.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres evidentment creiem que cadascú està en el dret a pactar amb qui vulgui i 
d’arribar als acords amb qui cregui i és clar que a nosaltres ens pot semblar més bé o 
malament, però al final no som ningú per sancionar ni per donar el vistiplau. Això sí 
que, tenint en compte l’anàlisi que fem de la ciutat i les majories d’aquest Ple, 
nosaltres podem considerar que és més interessant reforçar una oposició d’Esquerres 
i construir una alternativa seriosa al Govern actual i és clar que ens podem sentir 
també decebuts per aquest acord, igual que ens vàrem sentir amb l’acord d’estabilitat 
pressupostària d’ERC-MES. Sobre la dació de compte concreta, simplement dir que 
perpetua una situació que a principis de mandat ja denunciàvem i qüestionàvem, que 
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denunciàvem la necessitat de tenir 5 Tinents d’Alcalde, imagineu com ens sembla 
tenir-ne ara 6. Per primera vegada crec que tindrem més Tinents d’Alcalde que 
Regidors delegats sense Tinència d’Alcaldia i això no ens deixa de semblar bastant 
raro. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sr. Gutiérrez. De totes maneres, la llei diu 
que podem tenir fins a 8 Tinents d’Alcalde, li recordo. 
 

REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Podria fer-los tots.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La llei és el que diu. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
La llei és la que és, però no deixa de semblar raro, que la majoria del Govern siguin 
Tinents d’Alcalde. Raro. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La llei diu fins a 8, Sr. Gutiérrez. En tot cas, miri el 
que passa en els ajuntaments on vostès governen.  
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Jo 
potser m’estendré una miqueta més que els meus companys que m’han precedit per 
raons òbvies. Ara fa exactament un mes i un dia, aquest Ple va aprovar els 
Pressupostos de 2017. Sens dubte els Pressupostos són l’eina fonamental per a que 
les administracions puguem planificar i programar les polítiques públiques que es 
duran a terme cada any. Podem dir doncs que quan un Govern aconsegueix aprovar 
els Pressupostos ja pot respirar tranquil, perquè la tasca de Govern a la ciutat la té 
garantida i sinó que els ho preguntin al Govern de la Generalitat o al Govern de la 
ciutat de Barcelona. El Grup d’ERC-MES ara fa una mica més d’un any i mig, quan es 
va, precisament, constituir aquest Ple, ens vàrem comprometre davant de la 
ciutadania que exerciríem una oposició responsable i constructiva perquè l’objectiu 
que ens havíem marcat per aquest mandat era fer de Sant Cugat un lloc millor per a 
viure-hi. El 2016, ja vàrem ser capaços d’arribar a un acord, seguint aquesta línia, 
vàrem arribar a un acord d’estabilitat pressupostària, amb el Govern de la ciutat, que 
suposava un repte important en polítiques socials i també en inversions per a la ciutat, 
algunes d’elles reivindicades de forma històrica. El seguiment i el compliment d’aquest 
acord va tenir els seus alts i baixos, però finalment i bé està el que bé acaba, 
ambdues forces polítiques el vàrem valorar positivament i això sens dubte va aplanar 
el camí per tal que el 2017 poguéssim reeditar aquest acord d’estabilitat 
pressupostària, uns pressupostos d’una certa continuïtat, que el que pretenien era, 
entre altres coses, consolidar la tarifació social, fer realitat per fi el projecte de la 
targeta ciutadana, repetir partides destinades a subvencions a l’IBI, ajudes a la 
contractació, també tornar a plantejar que PROMUSA només fes habitatge públic de 
lloguer, assumir inversions en pràcticament tots i cadascuns dels barris de la ciutat i 
fer un salt important ja cap a la millora del barri del Monestir, insisteixo, entre moltes 
altres coses. Les dues forces polítiques van fer un esforç, un esforç per assolir un 
acord, un treball d’esforç fet, per una banda perquè els regidors també del grup 
municipal i per l’altra banda, sobretot, amb la complicitat i voldria especificar-ho, del 
Tinent d’Alcalde d’Hisenda i de la Tinent d’Alcalde de la Presidència. Sant Cugat, 
doncs, encetava l’any 2017 amb la certesa de que la ciutat podia tirar endavant, que 
podríem afrontar totes aquestes noves polítiques públiques destinades, sobretot, a 
millorar la vida de la gent que viu a Sant Cugat. L’estabilitat del 2016 continuava estant 
garantida el 2017. Però amb aquest acord també vàrem voler garantir transparència, 
que ens sembla que en els temps que corren és fonamental per tal que puguem tornar 
a que la ciutadania cregui en nosaltres i, per això, vàrem voler anar més enllà i l’acord 
d’estabilitat pressupostària no eren només uns conceptes i unes partides, com podia 
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ser un acord de Pressupostos qualsevol, sinó que el que pretenia també l’acord era 
fer un seguiment del compliment, de manera que així poguéssim rendir comptes a la 
ciutadania. Per això deia lo de transparència i això és el que nosaltres enteníem i 
creiem que tothom entén que és un veritable acord d’estabilitat pressupostària i per 
això una part d’aquest acord deia clarament que qualsevol modificació de qualsevol 
punt de l’acord, qualsevol modificació important de l’acord l’havien de consensuar les 
dues forces polítiques, cosa que tenint en compte que parlem d’un acord no és 
estrany. I aquí el que podem assegurar Alcaldessa, és que en cap moment en aquest 
Grup municipal se’ns ha posat al damunt de la taula la possibilitat de que el PSC 
entrés al Govern. No es tracta de l’exclusivitat que vostè parlava en l’acord, sinó del 
fet que qualsevol variació. Home! Estaríem d’acord tots que l’entrada al Govern d’un 
altre Grup, és a dir, un canvi en la formació del Govern és un element prou important 
com per haver-lo consensuat amb l’altra part. També, a banda de parlar de 
transparència, ens agradaria també parlar de lleialtat, perquè també és fonamental per 
recuperar aquesta credibilitat que dèiem en els representants públics i molt em temo 
que del que estem parlant avui és d’un veritable cas de deslleialtat política i sinó com 
podem entendre que s’iniciïn negociacions amb una altra força política per entrar al 
Govern mentre estem amb negociacions, en aquest cas amb el Grup d’ERC-MES per 
arribar a un acord d’estabilitat pressupostària. Ho entenem això? Hi havia les dues 
negociacions alhora, el que passa és que hi havia una part del Grup afectat, nosaltres, 
que no coneixíem les negociacions amb l’altra banda. I sobretot, com s’explica i aquí 
és la clau, que es trenca un acord amb el Grup municipal d’Esquerra, que li ha garantit 
l’estabilitat des del manteniment d’aquest mandat perquè entri un regidor a Govern 
que no li podrà garantir aquesta estabilitat perquè no suma? I aquesta és la pregunta 
del milió. Aquesta és la pregunta que ens fan moltíssims ciutadans i l’Alcaldessa diu i 
ha tornat a dir ara “l’entrada a Govern del PSC és per fer un Govern més estable”. I 
això no és veritat. Vostè ens vol fer passar bou per bèstia grossa, no garanteix 
l’estabilitat i el que passarà en realitat d’ara endavant és que o bé vostès tornen a 
demanar-nos estabilitat a aquells que els hi hem donat fins ara, per poder garantir la 
governabilitat de la ciutat, perquè ara vostè no té l’estabilitat garantida perquè no 
suma, amb lo qual és un pèl surrealista, és allò que diu la dita, roda el món i torna al 
born, o bé haurà de recórrer a un altre Grup municipal d’aquest Ple, recordem que li 
falta un regidor, cosa que potser ho explicaria però no s’entendria. I jo crec que 
aquesta és en realitat la solució més plausible i més si afegim que el mateix President 
del PDeCAT de Sant Cugat, dos dies després de l’anunci de l’acord diu “ara ja estem 
només a un regidor de la majoria absoluta” i el Grup municipal del PP acaba de dir, ha 
dit explícitament en tot moment del seu entusiasme per haver trencat l’acord amb 
ERC-MES, doncs vinga, comença el compte enrere per aconseguir el regidor que 
falta. Més clar l’aigua. I com que vostè ha dit abans de que nosaltres i sabia que ho 
dirà, ERC-MES no va voler entrar a Govern, quan ens ho van proposar, jo ja m’avanço 
a explicar-ho, de fet això ja ho hem explicat moltes vegades, ERC-MES en aquest any 
i mig que portem, una mica més, de mandat, ha garantit, com deia abans, aquesta 
estabilitat, aquesta governabilitat, hem aconseguit entre tots plegats que es posessin 
damunt la taula problemàtiques fins ara invisibilitzades, no sé, la dificultat en accedir a 
l’habitatge, o bé la manca de polítiques juvenils o bé les grans desigualtats que hi ha 
en aquesta ciutat. No hem dit que només ho faci ERC-MES, molts Grups també hi han 
contribuït, però vull dir, que entre tots hi hem contribuït. Al final, el que ha vist la 
ciutadania és que no cal entrar al Govern per garantir aquesta estabilitat, que el que 
cal és el que hem fet, diàleg i acord. El que cal és l’estabilitat que ara ja no tindran 
perquè no sumen i vostè malgrat acaba d’explicar que tindran llibertat de vot en temes 
nacionals el cert és que iniciem el 2017 una ciutat com Sant Cugat, que estarem 
d’acord que és una ciutat independentista, el Ple és una evidència, un enclavament 
pel futur de Catalunya, un any que no serà convencional, sinó que és l’inici de l’era de 
Catalunya lliure, amb paraules del President Puigdemont, que evidentment compartim, 
un any amb moltíssims càrrecs electes també d’aquest Ple i ens hem compromès des 
de les institucions locals a fer tot el que calgui per garantir el referèndum o 
referèndum, perquè estarem d’acord en que ens podem comprometre a garantir el 
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referèndum o el referèndum, oi Alcaldessa? Doncs per què posem en dubtes i 
ombres? Vostè deia, “no votarem alhora”, ja, no votarem alhora, però en aquests 
moments en el Govern de la ciutat de Sant Cugat hi ha una força política que no és 
que no estigui d’acord amb el referèndum, la segona part de l’expressió, és que no 
està d’acord ni amb el referèndum, perquè és una força política i ho dic molt a pesar, 
que malauradament s’ha alineat en els darrers temps i desacomplexadament amb els 
partits que defensen la sacrosanta unitat d’Espanya. Jo crec que Sant Cugat, 
Alcaldessa, no es mereix això. En tot cas, i acabo, a vostè el que li ha passat és que 
l’escriure li ha fet perdre el llegir. Una altra dita, avui estic inspirada amb les dites. 
S’han cuidat més de tenir un Govern amb un regidor més que no li garanteix 
l’estabilitat perquè no suma, abans que mantenir l’estabilitat amb aquells que li han 
donat des del minut zero, fins a dia d’avui. Quan una decisió política l’has d’explicar 
molt i fins i tot quan l’expliques molt no s’entén jo crec que és una mala decisió. En tot 
cas, nosaltres i això és probablement el que no s’entén i vostè ho acaba de deixar, 
nosaltres sempre hem prioritzat l’estabilitat a les cadires. Avui presentem l’estabilitat a 
les cadires. No hem entrat a Govern, això és el que costa entendre, segons sembla. 
Avui presentem el pacte de la cadira sense estabilitat. Mira m’ha sortit així, jo crec que 
m’ha sortit, diguéssim, descriptiu de la situació. Evidentment jo estic d’acord amb 
altres companys, vostès poden governar amb qui vulguin, només faltaria, és qüestió 
de prioritats, però aquestes no són les nostres. Avui es trenquen confiances i 
complicitats que han costat molt d’aconseguir i és molt fàcil de perdre. Malgrat tot, vull 
dir que nosaltres ERC-MES Sant Cugat, convençuts de l’acord, no per l’acord, sinó 
que el Pressupost de 2017 és un bon Pressupost, hi treballarem durant tot aquest any 
per aconseguir que aquests avenços socials que preveu aquest Pressupost es faci 
realitat, perquè per a nosaltres cap deslleialtat no ens apartarà del nostre objectiu.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Intentaré 
ser un poco más breve que la Sra. Ingla. Yo no he venido a hablar aquí de mi libro, 
sino a hablar de una cosa de interés general. Mi grupo municipal y yo personalmente, 
consideramos que el debate enriquece la política y suministra soluciones que desde 
varias perspectivas mejore el servicio de los ciudadanos. Como prueba de ello me 
remito a las diferentes iniciativas que acordadas con y entre los grupos de la oposición 
han salido adelante durante este mandato, mejorando las prestaciones hacia la ciudad 
desde las diferentes sensibilidades que cohabitan en este Consistorio. En este casi 
medio mandato de vida, hemos llegado a acuerdos que el equipo de gobierno ha 
tenido que debatir con el resto de los partidos de la oposición, ceder y negociar. Nada 
que ver con el rodillo del mandato anterior, donde entre muchos, el Sr. Soler, sufrió la 
continua prepotencia del equipo de gobierno y su mayoría absoluta. Por eso, nos 
parece francamente reprobable que a cambio de una silla, que nada aporta a nuestros 
vecinos, el Sr. Soler se haya vendido a cambio de un voto en el Pleno, flaco favor 
hace a sus votantes y menos a la ciudadanía. Ante los continuos escándalos que a 
día de hoy salpican los diferentes gobiernos convergentes de Sant Cugat. Nunca 
como hoy había sido tan necesario un cómplice para tapar la mala gestión de los 
diferentes mandatos de Convergencia. Usted, Sr. Soler, es ese cómplice, “por un 
puñado de parné”, que decía la copla. Desde principio de mandato, ya demostró, con 
sus continuos devaneos, personales, con los rancios nacionalismos, y un discurso 
más próximo a la ANC que a sus votantes del barrio de Sant Francesc. Acabaré con 
una cita que me viene a la cabeza y que explica la situación actual y es “si no puedes 
con tu enemigo, únete a él”. Pronto se ha rendido usted, Sr. Soler.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Bé, nosaltres no entrarem en el fons. Moltes coses ja s’han dit. Nosaltres ja 
simplement enumerarem alguns punts, alguns elements que no ens fan massa el pes 
i les reflexions que l’acompanyen d’aquest pacte que avui presenten. Per començar, 
cal dir que nosaltres assabentar-nos pels mitjans de les particularitats del pacte, fins i 
tot, de quina cartera tindrà el Sr. Pere Soler, és una pràctica que no ens agrada, 
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segurament no li agrada a ningú, però a nosaltres no ens agrada gens ni mica, ens 
hagués agradat conèixer tant els detalls de la cartera com de la nova gestió de les 
Comissions Informatives, etcètera, etcètera, amb més detall abans d’entrar a aquest 
Ple. El que vàrem saber és que el Sr. Pere Soler entrarà al Govern, cosa que 
diguéssim, que es podia ensumar després dels Pressupostos i això ho vàrem saber 
en Junta de Portaveus, però després totes les altres informacions les hem hagut de 
conèixer per la premsa. També ens agradaria conèixer aquest pacte d’estabilitat, 
vostès han dit que en qüestions locals, però vostès ja saben que nosaltres esmentem 
molt sovint el “pensa globalment i actua localment”, per tant, aquestes qüestions locals 
en què es concretarà exactament. També ens sumem una mica a la queixa de les 6 
Tinències d’Alcaldia, ens semblem masses. Els ajuntaments on governem nosaltres 6 
Tinències d’Alcaldia em penso, m’arrisco, diria que no n’hi ha cap, però si n’hi ha, n’hi 
ha molt pocs, un o com a molt un, que ara tingui en ment. Ens sembla que estan 
sobredimensionades les tinències d’alcaldia i per tant, no eren necessàries. Per altra 
banda, la cartera tan buida que es presenta en aquesta tinència, que és en principi la 
que agafa el Sr. Pere Soler, no l’acabem d’entendre: ocupació i contactes comarcals 
ens sembla de pes lleuger per una tinència d’alcaldia i no sabem si efectivament cal 
un 75% de la jornada per aquestes dues qüestions, tenint en compte que Ocupació 
depenia d’una altra àrea, era un element més i contactes comarcals, fins el moment ni 
existia com a tal, com a competència. Entenc que es feien, segurament, però com a 
tal no existia. Per tant, no l’acabem massa d’entendre. És una paradoxa de la vida o 
una certa justícia poètica, que el Sr. Soler, que tan amargament es va queixar del 
nombre de Comissions i que va explicar en diverses ocasions que li semblava que 
estaven fetes a mida perquè els diferents grups municipals poguéssim assistir al 
mateix nombre de Comissions, avui sigui ell qui estrena un vestit fet a mida, en aquest 
sentit. I finalment, ens sumem a la preocupació de com afectarà aquest pacte al 
compromís amb el referèndum d’aquest Consistori. Per moltes coses que ja s’han dit, 
per les mateixes declaracions del Sr. Pere Soler, però fins i tot perquè qui va venir a 
reblar el pacte ara fa uns quants dies que el Sr. Miquel Iceta, era un senyor que no sé 
si recorden, va fer unes declaracions en que deia que de plebiscitàries també n’havia 
a l’Alemanya Nazi. Per tant, nosaltres, en aquest context del “pensa globalment però 
actua localment”, tenint en compte que tenim un referèndum d’aquí a uns quants 
mesos i que l’Ajuntament haurà de prendre decisions locals vinculades amb decisions, 
evidentment, nacionals. Què farà l’equip de Govern quan haguem d’obrir els espais 
municipals o ens haguem d’involucrar tot el Consistori? Són preguntes que ens 
passen pel cap i les formulem tranquil·lament, sense acritud. Nosaltres estem 
decebuts efectivament. No creiem que per a governar una ciutat faci falta un búnquer 
de governabilitat, ens sembla que no fa falta, ens sembla que es poden arribar a 
pactes puntuals, ens sembla que nosaltres hem sigut honestos i quan hem pensat que 
els pactes puntuals estaven ben fets i aportaven coses a la ciutadania, ho hem dit, 
com ho vàrem dir amb el pacte de pressupostos, que ens semblava que aportaven 
coses diferents. Ens sembla que a les passades eleccions la ciutadania 
santcugatenca no va voler que hi hagués una majoria-búnquer, sinó al revés, va voler 
que hi hagués una oposició diversa i una oposició que pogués amb la unitat d’acció, 
amb els temes en que pogués trobar l’acord fer propostes. Per què no? Doncs sí, de 
govern també. Molts exemples d’aquests n’hem tingut en aquest any i mig i escaig: la 
Comissió del Cànnabis, la Comissió Informativa de Teyco, la Comissió del PGM, la 
Comissió de Treball del ROM, del Reglament de Participació Ciutadana, la de l’aigua, 
els Consells de Barri. Ens preguntem què passarà a partir d’ara? Tornem a una era de 
blindatge i de passar el ribot, que l’altre dia em van corregir a La Tertúlia, no és passar 
el rodet ni el “rodillo”, és passar el ribot. Esperem que no. En tot cas, estem 
francament decebuts amb aquesta decisió i esperem que no es torni a un búnquer de 
governabilitat i no sigui aquest l’objectiu del pacte. 
 

. TINENT D’ALCALDE D’OCUPACIÓ I POLÍTIQUES COMARCALS, SR. 
PERE SOLER, I PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Molt bon vespre 
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a tothom, ja que tinc l’oportunitat de dir-ho. Primer de tot, vull saludar als companys i 
companyes del partit, que han volgut assistir aquí en la Sala plenària. Jo crec que la 
segona qüestió que hem de fer és agrair a totes les persones que han possibilitat 
aquest pacte, les persones que han estat més directa, però també a la meva 
Executiva, a l’Executiva del Partit dels Socialistes de Catalunya, i a la meva 
Assemblea per haver ratificat aquest acord i també agrair tant a les Executives de 
PDeCAT com de Demòcrates de Catalunya i a les seves respectives Assemblees que 
hagi pres posició i que, per tant, posicionament, i que per tant hagin possibilitat també 
que aquest acord tirés endavant. 

 
Dit això, nosaltres, jo crec que a ningú se li escapa que Sant Cugat inicia una 

nova etapa, una etapa arran d’aquest pacte que vostès han estat comentant i que a 
més és un projecte que no és un projecte d’un partit, sinó que s’ha transformat en un 
projecte de diversos partits i, per tant, la funció que tindrà el Partit dels Socialistes de 
Catalunya, apart de fer la gestió pròpia de les àrees que li toca governar i que, en 
aquest sentit, òbviament rebrà la influència de l’altre soci de Govern, doncs influir en 
les polítiques a nivell de ciutat. Com ha dit l’Alcaldessa, la nostra mirada és una 
mirada local, qui vulgui treure conclusions sobre la resta tot continuarà igual. El 
posicionament del Partit dels Socialistes de Catalunya serà exactament el mateix, 
apostem per una reforma de la Constitució i avançar cap a un Estat Federal, el que no 
impedeix arribar a acords locals com han arribat forces tan antagòniques com puguin 
ser el Partit Popular, C’s i ERC en altres temes de ciutat. Per tant, tot continuarà igual, 
no és l’Apocalipsi, hi ha una sinèrgia, hi ha una dinàmica, hi ha una geometria variable 
en el nostre municipi i sinó, si es queden, veurem com al llarg d’aquest Ple els suports 
variables es donaran en qualsevol cas. Moltes vegades per majoria absoluta, altres 
vegades per unanimitat i altres vegades, amb casos que sorprenen que partits 
antagònics es posin d’acord i, per tant, res canviarà en aquest sentit. Aquest Govern 
necessita i continua necessitant la majoria absoluta per poder tirar endavant els 
acords d’aquest plenari. Vàrem assumir l’acord d’estabilitat pressupostària, signat per 
ERC-MES i Convergència, el Grup municipal de Convergència, en el seu moment, a 
més amb un acord que vàrem complementar amb algunes propostes, per tant, no sé 
quina és la por de l’assumpció d’aquest acord. Tot el que es va acordar en els 
Pressupostos de 2017 continuarem endavant en aquest sentit i no només això, sinó 
que a més hem volgut mullar-nos i hem volgut mullar-nos i hem volgut fer una passa 
endavant i fer-nos corresponsables d’aquests acords pressupostaris i si les coses 
surten malament responsabilitzar-nos del que les coses surten malament però estem 
contents i estem segurs que les coses es portaran a bon terme i amb èxit. Creiem que 
és una oportunitat. Creiem que és una oportunitat, però no pel PSC, sinó per la ciutat i 
pels ciutadans de Sant Cugat. Suposo que és allò de tothom parla amb tothom, doncs 
a mi la gent que em para pel carrer els puc dir que estan ben contents en aquest 
sentit. Potser no em trobo amb els que estan descontents o no m’ho diuen, també és 
cert, però en aquest moment estem il·lusionats, creiem que el pacte, a més ho ha dit 
el Sr. Ramon Gutiérrez, és totalment legítim i que, per tant, la percepció que en tenim 
és positiva. Ja no els demano 100 dies de gràcia, sinó que els demano que puguem 
afrontar la nova àrea i com poder-la desenvolupar, com podem desenvolupar aquests 
dos “pools” de treball que tindrem i, per tant, en el seu moment els presentarem, 
òbviament, el que seria el programa i les actuacions i accions que s’han de fer. Amb 
l’entrada al Govern hem volgut, precisament, no només fer aquesta passa endavant 
amb nosaltres sinó intentar modificar el mínim organitzativament aquest Ajuntament i 
tal com està funcionant. Per tant, segueixen havent-hi les mateixes Comissions 
Informatives i segueix havent-hi exactament el mateix. En aquest sentit, nosaltres 
estem contents, no estem desesperats en cap sentit, seguirem treballant per la ciutat, 
però ara hem assumit la responsabilitat de fer-ho des de l’altra banda. Fa 30 anys el 
nostre partit governava aquesta ciutat. Tornem al Govern de la ciutat i potser dintre de 
2 anys la ciutadania ens jutjarà si ha estat positiu o no ha estat positiu aquest treball.  
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Permetin-me, atès que és una dació de compte i 
han fet moltes preguntes, que les pugui contestar. Em preguntava la darrera 
intervenció en relació al referèndum, Sra. Gibert. El referèndum depèn d’aquest 
plenari. Totes les decisions en relació al referèndum es portaran a votació en aquest 
plenari i aquest plenari decidirà, per tant, que jo sàpiga no hi ha d’haver cap canvi en 
relació al referèndum. És més, aquells que posen en qüestió el referèndum pel pacte 
de PDeCAT, Demòcrates amb PSC, el deuen posar també en qüestió en tots aquells 
municipis on Esquerra Republicana governa amb PSC, que són uns quants, si vols els 
hi llegeixo, o fins i tot el municipi de Girona, on el mateix President Puigdemont, va 
governar amb el PSC a Girona perquè Esquerra Republicana no li donava el suport i 
no volia incorporar-se a l’equip de govern. Per tant, entenc que el tema del referèndum 
queda clar i català, depèn d’aquest plenari. Transparència: tota, absoluta. Tota. De fet, 
avui, jo, estic satisfeta perquè tenim un Govern molt més plural, integrat per 3 
formacions polítiques i miri, un Govern que no pensa amb el blindatge que diuen sinó 
que ha de ser i és un Govern absolutament transparent i un Govern avesat a parlar i a 
consensuar amb totes les formacions polítiques que hi ha representades al Consistori. 
I ho hem intentat fer, i ho hem intentat fer al llarg de 2 anys i crec que ho estem 
aconseguint, crec que en les propostes que portem al Ple aconseguim consensos 
força amplis. Hi ha algunes de les intervencions que les considero desafortunades, Sr. 
Ciprián, perquè vostè quan no intueix un cas de corrupció se l’inventa i clar, jo que vol 
que li digui, com que se’ls inventa doncs crec que no cal ni que li doni resposta 
perquè, escolti, nosaltres hem desenvolupat la tasca al capdavant d’aquesta ciutat 
amb total transparència, l’hem fet amb honestedat, l’hem feta amb rigor i la 
continuarem fent amb rigor i aquesta és la nostra feina i el nostre objectiu i, per tant, 
per molt que vostè es vagi inventant coses nosaltres seguirem defensant el què és, 
que és la bona feina dels funcionaris i funcionàries que treballen en aquest 
Ajuntament, la bona feina dels directius que treballen en aquest Ajuntament i la veritat, 
i els equips polítics, evidentment, prioritzen i marquen les línies de treball però no 
interfereixen en la presa de decisions tècniques que són molt i molt importants. En 
relació al pacte d’estabilitat pressupostària: per a nosaltres aquest és un bon pacte, 
Sra. Ingla. És un molt bon pacte i vostè ho diu i, per tant, jo entenc que aquest pacte 
no està pas trencat perquè si vostè el considera trencat està disposada a que es tirin 
enrere totes les seves aportacions? Jo entenc que seria una pèrdua i que vostès 
perdrien, precisament, tot el que han avançat en relació al que és determinar com 
aquest Govern ha d’actuar. Vostès estan disposats a fer-se enrere amb totes aquelles 
propostes que són interessants i vàlides per la ciutat? Per tant, jo crec que quan 
demanem transparència i responsabilitat hem d’ajustar-nos a la veritat i ajustar-se a la 
veritat també vol dir explicar si hi havia o no pacte d’exclusivitat dins d’aquest acord, si 
aquest acord era o no un acord de governabilitat i la pregunta del milió, Sra. Ingla, és, 
precisament, perquè ERC-MES s’ha negat a exercir responsabilitats de Govern, 
perquè ha fet deixadesa d’aquesta possibilitat? Perquè sincerament em sap molt greu 
que hagin fet deixadesa de poder estar al Govern de la ciutat i que aquest Govern faci 
olor d’Esquerra Republicana, perquè vostès ho tenien a les seves mans i vostès han 
dit que no. Per tant, no faci preguntes a qui no toquen per despistar, perquè la 
pregunta del milió és, precisament, aquesta. Per què vostès no han volgut exercir les 
responsabilitats de Govern? Perquè és més còmode i és millor “fer la puta i la 
Ramoneta”, oi, i tant que sí! Ja ho sabem. I resulta que “la puta i la Ramoneta” es va 
acabar fa uns quants anys, per part de molts, per nosaltres i per molts. Doncs miri, 
tampoc no crec que els vagi gaire bé “fer la puta i la Ramoneta” amb molt respecte a 
la puta i a la Ramoneta. Bé, dir que en relació a les tinències d’Alcaldia jo quan em 
repasso Governs progressistes governats per Iniciativa, el Prat de Llobregat és un 
Govern seu, quants Tinents d’Alcalde té? Vuit. Molt bé. Suposo que estan d’acord 
amb l’Alcalde del Prat? No hi estan d’acord, bé, doncs va bé saber-ho. A Castelldefels, 
Iniciativa per Catalunya, quants tinents d’alcalde? Set. Bé, i així podríem continuar, per 
tant, a veure, no té base, no té base aquesta queixa. Jo puc entendre que vostès 
diguin, bé, però això va molt en funció de com ens organitzem, un tinent d’alcalde té 
una principal responsabilitat que és la de suplir o substituir l’Alcalde quan aquest per 
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absència, per malaltia no hi pot ser. Per tant, cenyim-nos també a les funcions i 
cenyim-nos també seriosament a que aquest Govern pugui desenvolupar la feina 
d’una manera ben feta. Jo puc entendre que hagi sorprès, ho puc entendre i ho puc 
acceptar, però és un acord que vol sumar pluralitat i suma pluralitat i suma obertura i 
suma diferents punts de vista i és un acord que està orientat a fer i exercir política 
local i si des del govern som capaços de seguir amb la mà estesa amb tots, perquè 
amb tots vostès hem intentat arribar a acords, creiem que aquesta ciutat se’n 
beneficiarà i, per tant, per això estem no només molt convençuts del pacte i de l’acord 
sinó molt satisfets, de tenir aquesta pluralitat en el nostre govern i espero que la dació 
de compte hagi sigut prou extensa i que aviat puguem passar a un altre punt de 
l’Ordre del Dia. Gràcies. Sra. Ingla, es una dació de compte, entenc que vostès s’han 
pogut explicar abastament i jo també he intentat explicar i contestar. Moltes gracies.  
 
ALCALDIA 
 

4.- DACIÓ DE COMPTE DE LES INSCRIPCIONS REGISTRALS DE LA 
TITULARITAT DOMINICAL A FAVOR DE L’AJUNTAMENT SOBRE EL TEMPLE I 
LA CASA ABACIAL DEL MONESTIR. 
 

En data 7 d’agost de 2014 en base a certificat emès pel Bisbat de Terrassa, 
presentat davant del Registre de la Propietat núm. 1 de Sant Cugat del Vallès, 
acreditatiu de la possessió des de temps immemorial per part de l’església del temple 
i de la casa abacial del Monestir, es va procedir a inscriure amb caràcter provisional 
durant dos anys la plena propietat a favor de la parròquia de Sant Pere de Sant Cugat 
del Vallès sobre el temple (finca registral núm. 61.264) i palau abacial o rectoria (finca 
registral núm. 3.745), malgrat disposar l’ajuntament d’un títol de propietat constituït per 
una escriptura notarial de 13 de febrer de 1844, segons la qual per part de l’Estat fou 
efectuada a favor de l’ajuntament la donació d’ambdues finques si bé amb la càrrega 
obligacional de respectar l’ús eclesiàstic, essent d’assenyalar que dites inscripcions 
provisionals varen poder practicar-se pel fet de no figurar inscrites les finques en el 
Registre a nom de l’ajuntament en base a la circumstància que l’esmentada escriptura 
notarial si bé constava inscrita en l’antiga Comptadoria d’Hipoteques no fou 
traslladada dins del termini de tres anys que es va establir legalment a partir de la 
creació dels nous Registres de la Propietat l´any 1861 amb la nova llei hipotecaria 
quan varen coexistir els Registres de la Propietat i els Registres de Hipoteques fins 
que aquest últims foren suprimits amb la reforma hipotecaria de 1869.  
 

El Ple municipal en sessió de 21 de desembre de 2015 va aprovar una moció 
conjunta dels grups municipals d’ICV-EUiA, Convergència, CUP, ERC-MES i PSC per 
posar en valor i preservar el conjunt monumental del Monestir així com demanar 
l’anul·lació de la inscripció de la plena propietat que va fer el Bisbat de Terrassa de 
l’església i de la casa abacial, havent-se incorporat com acords de la susdita moció, 
entre d’altres, d’instar al Bisbat de Terrassa per a que renunciés a les inscripcions 
provisionals esmentades i demanés la seva anul·lació al Registre de la Propietat, tot 
manifestant-se pel Ple municipal al Bisbat que en cas de no produir-se dita renuncia, 
per part de l’ajuntament serien iniciades les pertinents accions legals en via judicial en 
defensa d’aquest patrimoni del poble santcugatenc com element identitari que 
entronca directament amb l’origen del municipi. 
 

A partir de la moció adoptada pel Ple municipal i amb caràcter previ a l’inici de 
qualsevol acció judicial, per part municipal foren endegades i desplegades de manera 
intensa i sostinguda negociacions amb el Bisbat de Terrassa en ordre a assolir un 
possible acord sobre les titularitats del Monestir, havent-se treballat diverses minutes 
de convenis a l’efecte si be, amb la doble limitació legal de no poder l’ajuntament 
renunciar als seus legítims drets sobre un patrimoni públic de la ciutat i d’altra banda 
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amb el límit temporal del període de vigència de la inscripció provisional que hauria 
assolit caràcter definitiu el dia 7 d’agost de 2016. 
 

En no haver estat possible, malgrat els esforços sostinguts per part municipal, 
d’assolir un acord i per tal de poder accionar en via judicial abans que les inscripcions 
provisionals del temple i de la casa abacial a favor de la parròquia assolissin caràcter 
definitiu, el Ple municipal en sessió de 20 de juliol de 2016, en base al preceptiu 
informe jurídic, va acordar la interposició de la corresponent demanda davant dels 
Jutjats de 1ª Instància de Rubí per a la impugnació per via judicial civil de les 
inscripcions registrals a favor de la parròquia de Sant Pere de Sant Cugat del Vallès 
del ple domini sobre les finques registrals núm. 3.745 (Palau abacial o casa rectoral) i 
núm. 61.264 (església o temple del Monestir) que foren promogudes per part del 
Bisbat de Terrassa i practicades en data 7 d’agost de 2014. 
 

En execució de l’acord municipal, en data 15 de juliol de 2016, fou presentada 
la corresponent demanda que va correspondre la seva tramitació per torn de 
repartiment al Jutjat de 1ª Instància núm. 2 de Rubí, i havent estat notificada la susdita 
demanda judicial a la parròquia, es va posar de manifest la voluntat d’instrumentar un 
acord extrajudicial que evités la prossecució del plet.  
 

En plasmació de dita voluntat d’entesa compartida per l’Ajuntament i la 
Parròquia de Sant Pere, es va signar en data 23.12.2016, un acord transaccional en el 
qual, per part de la Parròquia, s’acceptaven les pretensions exercitades en via judicial 
per part de l’Ajuntament, circumscrites a l’anul·lació de les inscripcions provisionals 
del Temple i Casa Abacial, efectuades a favor de la Parròquia l’agost de 2014 i 
ensems a la coetània inscripció de la plena propietat d’ambdues finques a favor de 
l’Ajuntament. 
 

L’esmentat acord transaccional fou elevat en escrit conjunt d’ambdues parts al 
Jutjat de 1ª Instància núm. 2 de Rubí amb petició de que es procedís a la seva formal 
homologació judicial, que ha tingut lloc a través de la Interlocutòria núm. 218/2016, de 
27 d’octubre, i que fou tramesa amb el corresponent manament judicial al Registre de 
la Propietat núm. 1, de Sant Cugat del Vallès. 
 

Com a culminació de l’esmentat acord transaccional homologat judicialment, el 
Registrador titular del Registre de la Propietat núm. 1, de Sant Cugat del Vallès en 
data 9.01.2017 ha inscrit a favor de l’Ajuntament el ple domini sobre les finques 
registrals núm. 61.264 (Temple del Monestir) i 3.745 (Palau Abacial o Casa Rectoral). 
 

En virtut de tot l’anterior, s’acorda: 
 

- RESTAR ASSABENTAT el Ple municipal, de la inscripció del ple domini sobre 
les finques registrals núm. 61.264 (Temple del Monestir) i 3.745 (Palau Abacial o Casa 
Rectoral) a favor de l’Ajuntament, que ha comportat la formal titularitat registral de la 
propietat col·lectiva per part del municipi d’un patrimoni públic no inscrit fins ara  però 
que pertanyia a la Ciutat per justos i legítims títols tot constituint un element identitari 
entroncat de manera directa amb els orígens de Sant Cugat del Vallès.    
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA 
CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: Bé, aquest és un tema abastament explicat, 
tant en Comissió Informativa com en diferents espais en els que s’ha anat explicant 
l’evolució d’aquesta situació. Consideràvem que en el màxim òrgan de representació 
de la ciutat, que és aquest Ple municipal s’havia de portar aquesta dació de compte de 
les inscripcions registrals de la titularitat dominical a favor de l’Ajuntament sobre el 
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Temple i la Casa Abacial del Monestir. Jo vull agrair novament, en nom de l’equip de 
Govern, la voluntat d’entesa compartida entre el Bisbat, la Parròquia i l’Ajuntament, 
que ha fet possible la signatura d’un acord transaccional, que com saben ha estat 
homologat pel Jutge i que culmina en aquest acord, culmina en el registre i la 
inscripció a favor de l’Ajuntament, sobre el domini de les finques registrals núm. 
61.264, que correspon al Temple del Monestir i també el 3.745, que correspon al 
Palau Abacial, amb el clar acord també de que el domini d’ús de la Parròquia pel 
desenvolupament del culte, en aquest cas de l’ús eclesiàstic, doncs queda totalment 
contemplat també en aquest acord. Per tant, fer aquesta dació de compte en aquest 
espai que considerem que és l’espai on ha d’estar més reconegut i principal espai de 
reconeixement per un tema tant i tant important.  
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Bé, bona tarda. Nosaltres només per insistir amb el que ja vàrem dir en públic i 
en privat. La nostra satisfacció que tot el Monestir, tot, l’Església, la Casa Abacial, 
doncs hagin tornat a ser propietat del Consistori i, per tant, considerem propietat de la 
ciutadania. Entenem que a partir d’aquests moments el manteniment i la conservació 
d’aquest monument són la nostra responsabilitat primària i, per tant, haurem d’estar i 
haurem d’esmerçar, creiem, tots els esforços, tant materials com humans, que siguin 
necessaris. I amb això tindran sempre el nostre suport.  
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Evidentment nosaltres també celebrem sobretot la unanimitat del Ple, en aquest sentit, 
des del començament, i la feina feta per la Tinent d’Alcalde. També és veritat que hi 
ha hagut una feina prèvia, en concret del Grup del GEL, que també ens va posar 
damunt la taula tota aquesta problemàtica i ha col·laborat. És important no haver 
hagut de recórrer als Tribunals, sempre és molt millor un acord, un mal acord que un 
bon judici, en aquest cas tampoc no és un mal acord, per tant, també hi estem 
d’acord. Crec que és de justícia, amb tot el que significa, amb tot el seu valor de joia 
arquitectònica i històrica, perquè a més no és només per la nostra ciutat, sinó que és 
un bé d’interès nacional, un bé cultural d’interès nacional, per tant, diguéssim, que en 
certa forma com que hi estàvem obligats a defensar-lo per a la nostra ciutat, pels 
nostres conciutadans i conciutadanes, però també pel nostre país en general i com a 
societat. És veritat que tan de bo no haguéssim hagut d’arribar a aquest nivell i, per 
tant, a nosaltres ens va semblar molt lamentable que el Bisbat acabés fent aquella 
maniobra d’inscriure-ho al seu nom, però al final és veritat que bé està el que bé 
acaba i ara a nosaltres també ens agradaria continuar que la feina del Comissionat pel 
Reial Monestir, que ara ja tenim això garantit, que era prou important i com a primera 
acció del Comissionat havíem de començar pel començament, certament, però per 
tant ara ens queda molta feina a fer en aquest sentit, per a donar a conèixer, per 
promocionar el Monestir, que creure’ns d’una vegada Sant Cugat, que el que tenim és 
realment una joia arquitectònica i històrica, si ens ho creiem nosaltres segurament 
serem capaços de transmetre-ho també a la resta.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Bé, nosaltres també ens sumem a les felicitacions, creiem que s’ha fet una gestió 
eficaç i discreta com requeria, diguéssim, la negociació, ens en felicitem i felicitem a 
les persones que ho han portat, a la Carmela, als negociadors, extensiu a tot l’equip. 
Ara bé, transcorreguda aquesta etapa de negociació i havent salvat la necessària 
prudència i discreció que se’ns va demanar en tot aquest assumpte, també volem 
deixar palès, perquè quedi escrit i perquè se sàpiga que pensem que el Bisbat de 
Terrassa va actuar amb mesquinesa, amb nocturnitat i amb alevosia i van pretendre 
manllevar un bé patrimonial que ens és comú als santcugatencs, tant pel fet que és un 
element patrimonial a redós del qual s’ha construït el nostre propi poble, per tant, és 
un símbol d’identitat inequívoc, com perquè la pròpia construcció durant molts segles 
d’aquest mateix Monestir va ser feta pels santcugatencs i les santcugatenques. 
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Esperem que aquesta nova etapa que s’enceta, en que l’Ajuntament, el Consistori, per 
tant els santcugatencs poden gaudir d’aquesta titularitat, serveixi per tenir una 
informació més directa de l’estat de conservació del Monestir i es puguin evitar 
episodis com els dels claus dels pilars gòtics o l’aixecament de les lloses del segle 
XVII i també esperem, doncs potser amb una certa ingenuïtat si volen, que ara que la 
titularitat és compartida amb el conjunt dels santcugatencs en aquest gran equipament 
amb tants metres quadrats doncs s’hi pugui donar un ús social més enllà del fet 
religiós.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs queda realitzada la dació de compte. Sr. 
Benejam, sí, sí, ho havia de demanar en el seu torn, però... 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: És 
que no pensava que el debat es desenvolupés d’aquesta forma i per això vull introduir 
un apunt, encara que no sigui... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Recordi que és dació de compte i, per tant, no es 
vota. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sí, 
sí, sí. Només per fer referència a alguns comentaris que s’han fet pel tema que acaba 
de dir la Sra. Gibert, sobre el tema de la mesquinesa o mesquindat del Bisbat a l’hora 
d’actuar com ho ha fet, és a dir, com ho va fer, intentant immatricular aquesta finca a 
favor seu, tot i que... suposo que va ser en aquell moment, dit per ells, que pensaven 
que era el seu dret immatricular-lo al seu favor, com fan amb altres finques 
construïdes per la pròpia Església Catòlica. En aquest cas, he de portar la contrària, 
no crec que l’Església hagi actuat amb aquest caràcter, amb aquesta mesquinesa a 
que vostè fa referència, perquè el que fa és defensar els seus drets o almenys els que 
creu que té. En aquesta cas, com que hi havia un altre dret que es va reivindicar des 
de l’Ajuntament, com a bé de titularitat pública de l’Ajuntament el Monestir, en virtut 
d’uns documents que existien i que l’Església no els devia tenir o el Bisbat no els devia 
tenir, perquè devien estar aquí a la Parròquia, va fer aquest gest d’intentar 
immatricular la finca al seu favor. En aquest cas, el propi Bisbat ha sigut el que ha 
arribat a un acord amb l’Ajuntament per, no tornar-lo, sinó per definir al final què és 
propietat de l’Ajuntament i el litigi s’ha resolt així. Per tant, jo no entenc on veu vostè la 
mesquinesa de l’Església. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Més enllà de la discussió i els punts de vista que 
puguin tenir, jo crec que és una bona notícia poder resoldre aquesta qüestió i, per tant, 
com Ajuntament i com a Govern ens donem per satisfets per haver dirimit aquesta 
situació a favor, en definitiva, dels interessos generals de la ciutat.  

 
MOCIONS D’ALCALDIA 
 

5.- MOCIÓ SOBRE MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA DETERMINACIÓ A 
EFECTES ECONÒMICS DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ A LES ÀREES DE 
RESPONSABILITAT POLÍTICA. 
 

Atès que el Ple municipal en sessió extraordinària de 26.06.2015 va aprovar el 
quadre econòmic d’inici de mandat relatiu a la determinació quantificada dels drets 
econòmics dels membres del Consistori i grups polítics municipals, i havent-se 
aprovat amb posterioritat modificacions parcials del cartipàs municipal a través de les 
corresponents Resolucions de l’Alcaldia, correspon al Ple municipal introduir les 
pertinents modificacions en el susdit quadre econòmic complementàries a les ja 
actuades per acord del Ple municipal en sessió de 18.07.2016. 
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Atès que segons allò que estableixen els articles 75 i 75.bis) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, art. 166.1) 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, constitueix competència legalment atribuïda al Ple municipal la 
incorporació d’una modificació parcial en l’apartat de determinació del règim de 
dedicació de les àrees de responsabilitat política aprovat pel propi òrgan col·legiat en 
sessió de 18.07.2016, tot concretant-se la susdita modificació en el sentit d’addicionar 
un subapartat A) que contempli les tinències d’alcaldia en règim de dedicació parcial 
sense alterar-se les àrees polítiques amb règim de dedicació exclusiva i la modificació 
parcial de l’àmbit funcional en el subapartat B.3) pel que fa a regidories delegades en 
règim de dedicació exclusiva i acumulació especial de funcions, tot mantenint-se la 
mateixa regidoria si bé amb supressió de la delegació específica en matèria 
d’Ocupació i coetània atribució d’anàloga delegació en matèria de Recursos Humans. 
 

De conformitat amb allò que determinen els articles 75 i 75.bis) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en matèria de retribucions 
per l’exercici del càrrec de Regidor amb dedicació parcial o exclusiva, cal sotmetre les 
esmentades modificacions al Ple municipal, tot elevant-se a dit òrgan col·legiat la 
següent: 
 

PROPOSTA D'ACORDS 
 

1r.- APROVAR la següent modificació, a efectes econòmics, del règim de 
dedicació per a les següents Àrees de responsabilitat política: 
 
A) Tinències d’Alcaldia: 
 
Àrees en règim de dedicació exclusiva:  
 
(sense modificació) 
 
Àrees en règim de dedicació parcial:  
 
Import genèric aprovat: Brut anual de 53.304,77 € (règim ordinari dedicació parcial). 
 
- Tinència d’Alcaldia d’Ocupació i Polítiques Comarcals (*) 
* (règim dedicació mínima necessària atribuïda: 75% sobre règim ordinari dedicació 

parcial, segons art. 75.2 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim 
local) 

 
B) Regidories delegades: 
 
[...] 
 
B.3) En règim de dedicació exclusiva i acumulació especial de funcions: 
 
- Regidoria Delegada d’Educació, Universitat, Família i Recursos Humans. 
 

2n.- ASSUMIR COMPROMÍS d’incorporar les dotacions econòmiques 
complementàries en els termes i quantia que pugui esdevenir necessari en el 
Pressupost Municipal General a través d’expedient de modificació de crèdit segons 
allò que preveu l’article 177 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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. TINENT D’ALCALDE, SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DE 
CONVERGÈNCIA: En conseqüència de l’entrada del Sr. Soler al Govern, també hem 
de procedir a la modificació d’alguns aspectes. Un primer acord seria que la Tinència 
d’Alcaldia que ocuparà el Sr. Soler, que és la Tinència d’Alcaldia d’Ocupació i 
Polítiques Comarcals, tindrà un règim de dedicació mínima del 75% sobre el règim 
ordinari de dedicació parcial. I en quant a les Regidories delegades, també hi ha una 
petita modificació que fa referència a la Regidoria delegada d’Educació, Universitat, 
Família i s’afegeix ara Recursos Humans, que ocupa la Sra. Salat. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres votarem en contra d’aquest punt i vull deixar clar que no és per parlar de 
l’acord, sinó per valorar-ho en la línia habitual com quan fem en aquests casos de 
retribucions. Quan ens vàrem oposar fa un any i mig inicialment a les retribucions del 
Consistori, ho vàrem fer perquè creiem que calia fer una proposta equilibrada, 
coherent i que calen unes dedicacions justes en política però que evidentment no 
érem partidaris d’acceptar propostes que conduïen a una hiperprofessionalització de 
regidors i regidores. Analitzàvem un desequilibri en dedicacions exclusives entre 
tinències d’alcaldia i regidors i resta i també amb oposició. I des de llavors s’han fet 
modificacions, de millora, de dignificació dels portaveus de l’oposició i en aquelles 
hem donat suport, però també de continuïtat i creiem que en aquest cas és una 
modificació de continuïtat i per això hi votarem en contra. Estem establint un sou de 
dedicació parcial que és el doble del que molts treballadors d’aquesta casa ja voldrien 
per una dedicació exclusiva i nosaltres creiem que això, bé ja ho vàrem dir, que 
havíem de parlar de forquilla salarial i no n’estàvem parlant. Alcaldessa, en el punt 
anterior, vostè ha dit que hi ha unes funcions delimitades pels tinents d’alcalde i jo 
torno a dubtar de si cal tants tinents d’alcalde per fer aquestes funcions. No seré jo qui 
es posi a defensar els Governs d’altres ciutats, perquè crec que no em toca, però crec 
també que hi ha situacions diferents en municipis, acords més amplis de govern, com 
l’actual, on la tinència d’alcaldia també ajuda a donar visibilitat o a formar part d’una 
Junta de Govern Local, també hi ha forquilles salarials diferents, o hi ha forquilles 
salarials, com no tenim aquí i també hi ha municipis o Consistoris on la diferència 
entre un sou d’un tinent d’alcalde i la del regidor delegat no és tan gran com la que 
tenim aquí. Per tant, jo crec que si ens sembla raro i ens segueix semblant raro és 
precisament per aquest desequilibri que existeix en aquest Ajuntament i per això hi 
votarem en contra. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Sí, 
molt ràpid. Només com a explicació de vot, nosaltres també hi votarem en contra, ens 
sembla que les funcions d’ocupació i polítiques provincials, perdó comarcals, ja 
l’anava ascendint jo, polítiques comarcals, no mereixen una tinència d’alcaldia i, en tot 
cas, en el Pressupost que vàrem votar aquesta previsió de despesa no hi era, per 
tant, votarem en contra.  
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLAZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
Nuestro grupo se va a oponer a dicha modificación, por lo cual nuestro voto va a ser 
en contra. Desde junio de 2015 hemos sido consecuentes con nuestro mensaje. Los 
diversos cartapacios municipales que se nos han presentado los hemos considerado 
abultados, sobre todo en cuanto al número de tenencias de alcaldía y también a los 
sueldos del equipo de gobierno. Una vez más, se nos trae a Pleno una propuesta que 
supone una mejora retributiva para uno de los regidores que la van a sufragar las 
Arcas Públicas, lo cual encontramos inaceptable. En este caso, hablamos de 
prácticamente 16.000 euros de incremento retributivo al año. Algunos creemos, sobre 
todo, en tiempos de crisis de los cuales todavía no hemos salido, la pobreza 
energética es un ejemplo, que los políticos tenemos que ser ejemplares, máxime 
cuando existe un descrédito acerca de la figura del político, que visto lo que hacen 
algunos está de sobra justificada y nada mejor para ser ejemplares que predicar con 
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el ejemplo y empezar con nuestras propias retribuciones. Con la misma vehemencia 
que en su día nos opusimos al aumento de sueldo de algunos portavoces de la 
oposición, nos oponemos hoy, Sr. Pere Soler, a que usted vaya a cobrar más y sea 
además teniente de alcalde. Quisiera recordarle, Sr. Soler, las palabras que usted 
mismo pronunció en el Pleno de junio de 2015 y que fueron recogidas en el Acta 
correspondiente acerca del número de tenientes de alcalde que iba a tener entonces 
nuestra ciudad. Sus palabras: “És un Cartipàs, el que serien les cinc Tinències 
d’Alcaldia i les cinc delegacions, sobredimensionat. Entenem que la nostra ciutat no té 
aquestes necessitats i que, per tant, haurien d’haver aprimat el que serien les 
Tinències d’Alcaldia”. ¿Quién le iba a decir, Sr. Soler, cuando usted pronunciaba estas 
palabras, que usted sería el sexto Teniente de Alcalde, paradójicamente, con su 
aprobación? Ya lo dice el refranero “consejos vendo que para mí no tengo”.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     12 (Convergència i PSC) 
Vots en contra: 12 (CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA i regidor no adscrit) 
Abstencions:      1 (PP) 
 
 Havent-se produït empat en la primera votació, es procedeix a una segona 
votació amb el següent resultat: 
 

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

(L’empat queda dirimit i en conseqüència aprovat el present punt amb el 
vot de qualitat de l’Alcaldia, en els termes establerts per l’article 46.d) últim 
paràgraf de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local). 
  
 6.- MOCIÓ SOBRE MODIFICACIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES 
MUNICIPALS DE CARÀCTER PERMANENT. 
 
 Atès que el Ple municipal en sessió extraordinària de data 26.06.2015 va 
aprovar l’estructuració de les Comissions Informatives municipals de caràcter 
permanent amb la corresponent denominació i àmbit material de competències 
d’estudi, informe, consulta i dictaminació dels assumptes sotmesos al Ple municipal, 
amb posterior modificació parcial pel propi òrgan col·legiat en sessió ordinària de 
18.07.2016. 
 
 Atès que havent-se aprovat per Decret d’alcaldia núm. 65/2017, de 17 gener, 
modificacions parcials del cartipàs municipal esdevé necessari adaptar la denominació 
d’algunes de les Comissions Informatives inicialment creades, així com ajustar de 
manera congruent els seus àmbits materials de competència. 
 
 Per tot l'anterior s'eleva al Ple municipal la següent proposta: 
 
 - MODIFICAR PARCIALMENT la denominació i correlatius àmbits materials de 
competència de les Comissions Informatives que s’indiquen: 
 
a) La Comissió Informativa de Presidència, Cultura, Promoció de la Ciutat, Esports, 

Joventut i Recursos Humans, es redenomina COMISSIÓ INFORMATIVA DE 
PRESIDÈNCIA, CULTURA, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, ESPORTS I 
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JOVENTUT, amb supressió de l’àmbit funcional concernent a la matèria de 
Recursos Humans, tot mantenint-se la mateixa presidència delegada. 

 
b) La Comissió Informativa de Polítiques de Cicle de Vida, Progrés Social, 

Cooperació, Habitatge, Educació, Universitat, Família i Ocupació, es redenomina 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS 
SOCIAL, COOPERACIÓ, HABITATGE, EDUCACIÓ, UNIVERSITAT, FAMÍLIA I 
RECURSOS HUMANS, amb supressió de l’àmbit funcional concernent a la 
matèria d’Ocupació i l’addició de l’àmbit funcional concernent a la matèria de 
Recursos Humans, tot mantenint-se la mateixa presidència delegada. 

 
c) La Comissió Informativa de Participació Ciutadana es redenomina COMISSIÓ 

INFORMATIVA D’OCUPACIÓ, POLÍTIQUES COMARCALS I PARTICIPACIÓ 
amb la següent modificació de la presidència tot establint-se una co-presidència 
en els següents termes: 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’OCUPACIÓ, POLÍTIQUES COMARCALS I 
PARTICIPACIÓ 
 
Co-presidència delegada: Pere Soler i Artalejo i Joan Puigdomènech i Franquesa (*)  
 
(*) La presidència és compartida de manera intercanviable, en funció dels temes a 
tractar i segons l’ordre seqüencial de despatx establert en l’ordre del dia adjunt a la 
convocatòria. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. TINENT D’ALCALDE, SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DE 
CONVERGÈNCIA: També portem la modificació parcial d’alguna de les Comissions 
Informatives, degut a l’entrada al Govern del Partit Socialista. La primera faria 
referència a la Comissió Informativa de Presidència, Cultura, Promoció de la Ciutat, 
Esports i Joventut i també era Recursos Humans, deixa els Recursos Humans i acaba 
en Joventut. La segona modificació fa referència a la Comissió Informativa de 
Polítiques de Cicle de Vida, Progrés Social, Cooperació, Habitatge, Educació, 
Universitat, Família i Ocupació, doncs es treu Ocupació i es posa Recursos Humans. I 
la tercera i última modificació seria la Comissió Informativa de Participació Ciutadana, 
que passa a denominar-se Comissió Informativa d’Ocupació, Polítiques Comarcals i 
Participació i que serà copresidida pel Sr. Pere Soler i el Sr. Joan Puigdomènech. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Per 
explicar el vot. A nosaltres ens sembla que aquesta reubicació no la compartim, 
perquè Ocupació s’hauria de mantenir a Cicle de Vida com fins ara, o com a mínim a 
Promoció Econòmica i el tema de Polítiques Comarcals, que encara no sabem molt 
bé en què consistirà, però entendríem que haurien d’anar a la Comissió de 
Presidència. Per tant, nosaltres votarem en contra.  
 

. REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Ciudadanos queremos denunciar la falta absoluta de aplicación del saber 
hacer desde la dirección política del Ayuntamiento. Desde que comenzó la andadura 
de este mandato en julio de 2015 se ha sometido a este plenario y a los 25 regidores 
que lo conformamos ya a dos cambios de sistema de trabajo. Se ha dado la vuelta a 
las Comisiones como si fueran calcetines y no se respeta lo que es el método de 
trabajo que establece la ley para todos los que podamos desarrollar nuestra labor en 
el plenario. Para que un Ayuntamiento funcione y todos los regidores y regidoras 
podamos desarrollar nuestro trabajo con la máxima eficacia, no se nos puede someter 
a constantes cambios en los equipos de trabajo y métodos de preparación del Pleno.  
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. TINENT D’ALCALDE, SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DE 

CONVERGÈNCIA: Sí, molt breu. No comparteixo gens la seva opinió, evidentment la 
respecto, penso que l’Ajuntament no és una administració rígida, la formen persones, 
s’està dintre del marc legal. Dintre del marc legal hi ha la potestat de qualsevol 
alcalde, sigui del partit que sigui, de reorganitzar l’organització de l’Ajuntament en la 
mesura que cregui. Penso que si estem parlant d’uns canvis o s’hi sumen més partits 
és lògic que tingui unes conseqüències de canvi en l’organització i dir que es fa 
evidentment dins del marc legal.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     13 (Convergència, PSC i regidor no adscrit) 
Vots en contra: 11 (CUP-PC, C’s, ERC-MES i ICV-EUiA) 
Abstencions:      1 (PP) 
 
PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ PARCIAL DE 
L’ARTICULAT DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. 
 
 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 
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 es va reunir en 6 sessions de treball dedicades 
a l’anàlisi en bloc de tot el ROM 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 Orgànic Municipal, tot resultant-ne el text inicial amb les 
corresponents esmenes incorporades, i que es circumscriuen als articles 11, 22, 26, 
28, 30, 31, 34, 35 i 36, així com la supressió de la disposició transitòria segona 
decaiguda en haver estat ja implementada la transformació dels antics Consells de 
Districte en Consells de Barri i restant la disposició transitòria primera com a 
disposició transitòria única concernent a la implementació dels nous mitjans 
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informàtics i telemàtics com un dels drets per a la realització de les seves funcions i 
tasques de treball per part de tots els membres electius de la Corporació municipal. 
 
 En base a l’anterior es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació del vigent Reglament Orgànic 
Municipal constituïda per un nou text actualitzat i millorat resultant de la  refosa del 
ROM vigent amb incorporació de les diverses esmenes presentades pels Grups 
polítics municipals i que es concreten en la modificació parcial dels articles 11, 22, 26, 
28, 30, 31, 34, 35 i 36, així com la supressió de la disposició transitòria segona 
decaiguda en haver estat ja implementada la transformació dels antics Consells de 
Districte en Consells de Barri i restant la disposició transitòria primera com a 
disposició transitòria única concernent a la implementació dels nous mitjans 
informàtics i telemàtics com un dels drets per a la realització de les seves funcions i 
tasques de treball per part de tots els membres electius de la Corporació 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. 
 
 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 ROM 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 Orgànic 
Municipal 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 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA 
CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: Bé, fent una mica d’història recent, el 20 de 
juliol de 2015 es va aprovar una moció de caràcter institucional sobre la conveniència 
d’estudiar la modificació del ROM i també del Reglament de Participació i, en aquest 
sentit, es va crear una Comissió d’Estudi amb la clara finalitat de millorar els òrgans 
municipals i de la participació ciutadana. El 30 de setembre de 2015 ens posem a 
treballar, en un inici amb la Tinent d’Alcalde Cristina Paraira, després jo li agafo el 
relleu, tot avançant que la feina ja estava molt i molt avançada i ben avançada i també 
doncs amb el treball amb tots els Grups municipals. Jo vull agrair a tothom la feina 
feta, l’agilitat, les esmenes que s’han presentat per gairebé tots els Grups i el debat ric 
i intens i la supervisió, com no podia ser d’una altra manera, del Secretari, perquè ens 
anés orientant d’allò que podíem acceptar o el que no podíem acceptar. Per tant, us 
presentem en aquests moments una aprovació inicial. El Reglament Orgànic té 42 
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articles, avui presentem el ROM, en el proper plenari presentarem el Reglament de 
Participació i d’aquests 42 articles s’han presentat esmenes parcials referides a un 
total de 9 articles. Ara això passarà doncs evidentment per la necessària informació 
pública, activarem tots els mecanismes per a que tota la ciutadania n’estigui informada 
i que pugui fer les seves esmenes si les considera adients per poder avançar cap a 
aquesta aprovació de caràcter definitiva ja d’aquest reglament.  
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Sólo para anunciar que en 
proyectos donde no haya trabajado desde el principio, por el “feed back” de 
información y todo esto me abstendré para no trabar el trabajo que han hecho los 
grupos municipales pero tampoco puedo votar a favor. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres en aquest cas no podem votar en contra de la modificació del ROM, perquè 
entenem que les modificacions són adients i ens agradaria que hagués arribat una 
mica més enllà i que la modificació sobre els motius d’urgència de les mocions, els 
motius sobre les mocions d’urgència s’haguessin aprovat, tenint en compte que 
sempre al final el que passa com hi ha partits de majoria independentista el que passa 
és que les mocions que no són de caire independentista presentades per partits que 
no siguin independentistes no prosperen mai la urgència perquè els partits 
independentistes mai volen que es discuteixi sobre aquella qüestió de forma urgent i, 
per tant, la urgència serveix només per a les mocions de caire independentista o de 
partits independentistes i això crec que no és convenient i que també s’hauria 
d’arreglar en el futur i que els partits que tothom hauria d’estar d’acord en que els 
motius d’urgència es regulessin d’una altra forma. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres hi votarem a favor. No és el nostre ROM ideal, evidentment, nosaltres 
potser haguéssim anat també més enllà, però jo crec que en temes d’elements 
d’aprofundiment democràtic, però jo crec que hem tingut un procés molt ric, on hem 
fet tots propostes, bé, tots no, els que hem vingut a les reunions i que al final per la 
importància del document i pel consens al qual hem arribat doncs crec que és 
important que hi puguem votar a favor. Jo això de les mocions independentistes no ho 
he llegit al ROM, no ho he sabut trobar, el que sí que destaco doncs alguns elements 
com que per exemple les votacions de les esmenes, d’això em sento especialment 
orgullós, perquè és el primer que no vaig entendre quan vaig arribar a aquest Ple, 
doncs es votin primer i després el text refós amb les esmenes aprovades. Jo crec que 
són elements que ens poden ajudar a que el funcionament del Ple sigui més lògic i 
que al final doncs una eina que és bàsica pel funcionament de l’Ajuntament, doncs 
apart de bàsica sigui cada cop més útil. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Nosaltres també votarem a favor, n’estem especialment orgullosos, creiem que per fi 
iniciem el final de la reforma del ROM, perquè ara queden doncs 30 dies per a que qui 
vulgui pugui presentar-ne al·legacions i creiem que és un bon text, malgrat que no és 
el text ideal. En primer lloc, ens sentim orgullosos que el text passi a ser un text amb 
llenguatge no sexista, és una cosa que vàrem proposar i que estem contents que 
s’hagi incorporat i, per tant, que canviï la manera de redactar els textos a l’Ajuntament, 
també de la millora de la publicitat de les sessions i que les Comissions Informatives 
doncs a partir d’ara el que s’hi debat hi hagi una Acta que sigui pública i que tota la 
ciutadania pugui conèixer què és el que s’hi debat; i després l’actualització purament 
temporal perquè se’ns havia quedat una mica obsolet el que conté el ROM a nivell de 
mitjans informàtics i a nivell de mitjans materials per a l’oposició també en termes de 
disposar d’un equipament informàtic que evidentment en el seu moment no es 
plantejava perquè no era necessari. Pel que fa al tema de les mocions d’urgència, 
doncs la primera proposta que jo faria seria que si volia que s’incorporés en el ROM 
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hauria estat molt bé que el Grup Popular hagués presentat esmenes com vàrem fer la 
resta de Grups en el ROM per tal que això fos debatut a la Comissió, però com que no 
va presentar aquestes esmenes per escrit com sí que vàrem fer la resta i no les va 
registrar, doncs òbviament això no s’ha debatut perquè ningú ho ha considerat 
necessari, però jo el tranquil·litzo, al nostre Grup, que és independentista, clarament 
independentista doncs també se li han vetat mocions d’urgència, en aquest cas per 
l’Hospital General i era una evidència, per tant, no pateixi que no és una tema de ser o 
no ser independentista és un tema del que decideix la majoria del plenari.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Intento repetir algunes de les coses que ja s’han dit. Jo li anava a dir, Sr. Benejam no 
és una qüestió d’independentistes o no, és una qüestió de majoria al Consistori. Em 
sap greu, però el seu Grup és l’últim Grup del Consistori i hi ha una majoria 
independentista i, per tant, quan s’avaluen amb criteris polítics les mocions d’urgència, 
doncs precisament valen els criteris polítics i això se’n diu Democràcia, que és el que 
tenim en aquest Ple i vostès sempre es queixen d’això, però és que si hi ha una 
majoria democràtica, amb les diferències polítiques que tenim, que són evidents, però 
si hi ha una majoria del Ple que opta per pensar que són importants les coses que 
passen al nostre país en moments determinats i les volen entrar d’urgència doncs 
estan en tot el dret de fer-ho i no era el ROM, precisament, un lloc on regular-ho, 
perquè precisament aquest tipus de mocions requereixen d’una certa cintura. Jo 
també vull sumar-me a la felicitació dels Grups que han treballat amb profunditat amb 
aquesta reforma del ROM. També constatar que hi ha un cert encotillament legal que 
és difícil de transcendir, en moltes de les propostes s’han trobat amb sostres que 
estan per sobre del que nosaltres podem reglamentar i, per tant, doncs hi ha un cert 
encotillament en aquest sentit. Crec que hi ha coses que aprofundeixen en la 
radicalitat democràtica i segurament en aquests termes el Reglament de Participació 
Ciutadana encara serà una eina més interessant pel conjunt dels Ciutadans, perquè el 
ROM al capdavall doncs regular el nostre fer dins de l’Ajuntament i està bé que estigui 
regulat i l’experiència, diguéssim, a vegades t’ensenya coses que tenies 
normativitzades, doncs no estaven ben normativitzades, però hem aconseguit algunes 
bones millores i algunes millores que realment eren necessàries. Així doncs, que 
nosaltres votarem a favor i felicitar un altre cop pels Grups que sí que hem assistit a 
les reunions i fet esmenes i treballat activament. 
 

. TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Jo seré molt breu. En aquest cas és per felicitar a tota la gent que hem 
estat treballant en el Reglament de Participació Ciutadana i amb el ROM, però jo, més 
enllà d’això, m’agradaria fer una pinzellada d’on prové i jo crec que és de justícia que 
aquest és el ROM que hem acabat de quadrar d’una feina que es va fer en 2 mandats 
anteriors i jo crec que aquell va ser un bon punt de partida i ara el què hem fet 
després d’un mandat, el que hem fet és donar-li coherència, hem vist quines coses 
eren les que trontollaven i les hem pogut posar sobre la taula i poder tirar endavant 
per millorar aquests Reglaments de Participació i aquests Reglaments de 
funcionament.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     24 (Convergència, CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i PP) 
Vots en contra:   0  
Abstencions:      1 (Regidor no adscrit) 
 
URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 
 
Urbanisme 
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8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
DE LA UBICACIÓ DE CLUBS SOCIALS DE CÀNNABIS I DE LES CONDICIONS 
D’EXERCICI DE LA SEVA ACTIVITAT A SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 

Atès que, el Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el 21 de setembre de 
2015, va aprovar una moció institucional per a constituir un grup de treball als efectes 
d’impulsar des de la participació social una regulació normativa consensuada sobre 
l’ús i la ubicació dels clubs socials de cànnabis, de les condicions d’exercici de la seva 
activitat a Sant Cugat del Vallès i de les mesures en matèria de promoció de la salut 
destinades a la població en general i especialment a la població diana (adolescent, 
joves i drogodependents). 
 

Atès que, així mateix, la moció també va acordar  de formar el grup de treball 
amb representació de tots els agents implicats: associacions veïnals, associacions de 
consumidors i consumidores de cànnabis, personal tècnic municipal, cossos de 
seguretat, representats del grups municipals i ONG’s locals. 
 

Atès que, del resultat de les actuacions i consens del grup de treball esmentat i, 
en base a allò que disposa l’art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) s’ha substanciat 
consulta pública en el portal web de l’Ajuntament amb el resultat que obra a 
l’expedient i a l’Acta del Grup de Treball de data 9 de gener de 2017 i que ha derivat 
en el projecte d’ordenança que es sotmet a aprovació inicial. 
 

Atès que del resultat de la participació pública n’ha resultat la presentació via 
electrònica de diversos suggeriments, per part de l’AAVV de Can Magí, l’AAVV 
Volpelleres la FAAVV i del Grup Popular de l’Ajuntament els quals han estat tractats 
en la sessió del Grup de Treball, havent-se arribat entre els assistents a una proposta 
de consens d’avantprojecte d’ordenança per tal d’elevar-la al Ple municipal per a la 
seva tramitació. 
 

Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix 
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als 
interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 

Atès que, en no tractant-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del 
Reglament orgànic de la corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació 
per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 
47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 

Atès que s’ha donat compliment al que estableix l’article 63 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals.  
 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

1r.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança Municipal reguladora de la Ubicació 
de Clubs Socials de Cànnabis i de les Condicions d’Exercici de la seva Activitat a Sant 
Cugat del Vallès, en els termes que figuren en el redactat del l’avantprojecte que 
s’incorpora a l’expedient. 
 

2n.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de 30 dies a 
comptar des del següent al de la publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, en 
un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació al municipi, al taulell d’anuncis 
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municipal, així com a la web municipal www.santcugat.cat, de conformitat amb el que 
disposa l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 4 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 

3r.- DISPOSAR que l’Ordenança Municipal reguladora de la Ubicació de Clubs 
Socials de Cànnabis i de les Condicions d’Exercici de la seva Activitat a Sant Cugat 
del Vallès, que ara s’aprova inicialment, quedarà aprovada amb caràcter definitiu 
sense necessitat d’adoptar un nou acord en el supòsit que durant el període 
d’exposició pública de l’expedient no s’hagi presentat cap suggeriment o reclamació, 
tot procedint a la seva publicació en el BOPB als efectes de la seva entrada en vigor, 
de conformitat amb el que estableixen els articles 65 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del ens Locals.  
 

4t.- DISPOSAR, així mateix, l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, envers la identificació del número i data del BOPB, en que s’hagi publicat, 
íntegrament, el text de l’ordenança.  
 

5è.- NOTIFICAR el present acord als interessats i/o afectats que hagin 
comparegut i formulat suggeriments o opinions en el tràmit previ de consulta pública. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. PUIGDOMÈNECH: Va ser un mandat 
d’aquest Ple l’establiment d’un grup de treball per la localització dels clubs de cànnabis 
dintre de la ciutat de Sant Cugat. Aquest grup de treball es va establir amb la 
presència dels grups municipals i la presència també de clubs de cànnabis o 
representació dels clubs de cànnabis i de representació de tipus veïnal. Va estar 
treballant, ha estat treballant fent de l’ordre de 10 reunions i mentrestant els equips 
tècnics, sobretot d’Urbanisme, han anat proveint en aquest grup de treball de diferent 
documentació, sobretot de tipus gràfic i de tipus urbanístic. Arribat a un text 
consensuat, es va obrir un mes perquè les diferents persones o diferents entitats 
dintre de la ciutat que poguessin tenir algun tipus d’afectació o es veiessin interessats 
per aquest tipus de tema, poguessin plantejar a l’equip redactor suggeriments. 
Aquests suggeriments s’han estat contemplant durant un mes i s’ha tornat a reunir el 
grup de treball, valorant la seva possibilitat d’introduir-lo en aquell text, que va ser 
consensuat amb tot el grup de treball. Bàsicament, després de tenir-lo en 
consideració, bàsicament aquesta ordenança que es planteja avui, que es porta avui a 
aprovació inicial, que per cert i recollint la queixa del regidor no adscrit, el fet cert és 
que no va estar convidat en aquest Grup de treball perquè quan es va produir aquesta 
entrada o modificació del seu estatus ja el grup de treball estava força avançat i, en 
principi, semblava no convenient, no és una falta de cortesia, sinó que simplement no 
va semblar interessant. Bé, llavors aquest text consensuat té com a bàsicament els 
punts en els quals hem treballat més, primerament és quin tipus de tramitació 
necessita aquest tipus d’establiment per col·locar-se en un lloc determinat dintre de la 
ciutat, arribant al consens de que s’hauria de fer una tramitació de llicència 
mediambiental; després un segon punt en el qual es va treballar les distàncies 
d’aquest tipus de centres a diferents espais protegits, en diferents tipus de protecció; 
també la seva localització dintre dels edificis; i finalment, quines són les condicions 
tècniques exigibles a una instal·lació d’aquest tipus. Portem avui a aprovació inicial 
aquest text, després d’aquesta revisió i s’obre a partir de l’aprovació inicial, si el Ple ho 
considera oportú, un període de 30 dies d’informació pública en el qual les diferents 
entitats podran presentar al·legacions que finalment seran resoltes durant aquest 
termini per una ordenança ja aprovada pel Ple.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
este caso se ha trabajado todo este tema de la Comisión del ROM, pero quiero 
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recordar que todo esto vino a raíz o explotó, el problema ya existía, pero explotó a raíz 
de la instalación de un centro de cannabis en los bajos de un edificio plurifamiliar y 
que los olores afectaban a los pisos que había encima. Bueno, y con esta regulación 
que presentamos hoy a aprobación no estamos consiguiendo solucionar ese 
problema, porque por mucho que se diga en el reglamento que los locales tienen que 
estar bien acondicionados en condiciones de estanqueidad para que los olores no 
afecten a los alrededores del local donde se ejerce esta actividad, eso en la práctica 
muchas veces no pasa, no está protegido y los vecinos son los que están afectados, 
edificios donde muchas veces pues viven personas adultos pero también viven niños y 
eso, pues perjudica y nosotros no estamos a favor de que no se incluya en este 
reglamento la prohibición de instalar esos locales en los bajos de edificios 
plurifamiliares. Es decir, ya que damos un paso bastante amplio y se ha trabajado 
mucho en este tema, hagamos que los intereses de todos los que estén implicados en 
todo este asunto estén protegidos. Si hay gente que quiere tener un local para fumar 
cannabis pues que lo tengan pero que no afecte a los demás, que no perjudique 
derechos de los demás y en este caso creemos que si se mantiene así perjudicará los 
derechos de las personas que viven encima de un club de cannabis como pasó y eso 
fue lo que hizo explotar el problema. El problema fue que las personas que estaban en 
los pisos de arriba no podían soportar el olor porque los tenían abajo y subía por los 
conductos de ventilación y de desagüe, etcétera, porque los locales, muchas veces, 
seguramente no es voluntad de las personas que tienen el club de cannabis, pero los 
locales no están bien estancos y, por tanto, los olores suben y las personas que viven 
encima no tienen por qué estar afectadas. Con lo cual, nosotros, presentaremos 
alegaciones en el período de alegaciones y solicitaremos que se llegue más allá y que 
estén en los bajos de edificios plurifamiliares. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres com el punt anterior, votarem a favor, pel treball que hem fet, malgrat que 
potser també hi ha alguna cosa que en una ordenança d’aquest tipus ens agradaria 
poder regular d’una altra manera i precisament un exemple és el tema de la llicència 
ambiental. Jo crec que és una eina, o sigui, inicialment no era la proposta amb la que 
sorgíem però efectivament a través del treball i del consens doncs acceptem i jo crec 
que és una eina, que al contrari del que deia l’Àlvaro, ajuda precisament a que el 
veïnat pugui estar més segur o pugui tenir la certesa de que les condicions dels locals 
i de l’activitat que s’hi desenvolupa tenen una autorització prèvia i, per tant, jo crec que 
sí que s’avança, és a dir, si garantim que les condicions dels locals estan ben aïllats, 
que es compleixen totes les condicions tècniques, efectivament estarem beneficiant a 
tot el veïnat. Tampoc ens agrada, jo crec que també ho havia de dir avui, no ens ha 
agradat una mica el funcionament de com ha anat aquesta Comissió, sobretot 
inicialment, crec que en alguns casos ens sentíem com que el Govern esperava un 
enfrontament entre veïns i oposició per a poder exercir d’àrbitre i crec per això que al 
final el consens ha pesat més. Processos com aquest i per això considerem positiva 
l’ordenança i per això hi votarem a favor, han de servir per fer pedagogia, on el veïnat 
ha pogut entendre com funciona una ordenança, com funciona un club cannàbic, què 
es pot regular i què no pot regular l’ordenança i també ajuda a no criminalitzar el 
consum de cànnabis i no estigmatitzar aquest consum o vincular-lo com passa sovint 
amb la violència o amb la delinqüència o com una realitat que cal amagar com si es 
generés alguna espècie de contagi. Nosaltres votarem a favor per la gran tasca que 
hem fet d’arribar a un acord, malgrat hi hagi coses amb les que no estem d’acord, 
però crec que al final ens hem posat d’acord i no per l’actitud, però sí pel resultat, 
creiem que és el que esperaríem d’un Govern que treballa amb tots els Grups. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Jo 
començo la intervenció dient una cosa que potser molts dels assistents ja coneixen 
però no està de més repetir-la i és que el nostre Grup  polític doncs defensa la plena 
legalització del consum de cànnabis, creu que en tot cas la regulació del cànnabis 
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hauria de ser equivalent a la que hi ha del tabac o en tot cas molt semblant i 
possiblement si fos així, bona part dels problemes o de les situacions en que ens hem 
trobat en relació als clubs socials de cànnabis doncs no els tindríem i, per tant, 
estaríem parlant d’una altra cosa. Com que la legislació és la que és i fins que no 
puguem canviar-la hem de jugar amb el que tenim doncs nosaltres donarem suport a 
aquesta ordenança, estem contents, bé està el que bé acaba, crec que és molt positiu 
que sis Grups, els sis Grups que han treballat tots, menys el Partit Popular, els que 
han assistit a les reunions i, per tant, han intentat arribar a un consens, hem 
aconseguit posar-nos d’acord, aquesta no és l’ordenança que hagués fet ERC-MES, 
però tampoc es l’ordenança que hagués fet el Grup de Convergència i potser aquesta 
és la part positiva. Nosaltres hem cedit especialment pel que fa a la llicència 
ambiental, com deia el company d’ICV-EuiA, la nostra aposta hagués estat per la 
comunicació prèvia. No entenem que en un club cànnabis se li hagi d’exigir més del 
que s’exigeix en altres activitats socials, però enteníem la preocupació del veïnat i del 
Grup de Convergència per la necessitat d’una llicència que els permetés de forma 
prèvia actuar i després també controlar millor que l’activitat que s’hi desenvolupi 
compleixi amb la legalitat. Dit això, nosaltres hem cedit amb això, però és cert que 
s’ha cedit en altres aspectes per part del Grup de Convergència. En aquest sentit, 
respectant les recomanacions del Departament de Salut, pel  que fa a la instal·lació 
de clubs cannabics que estableix la recomanació de que hi hagi una distància mínima, 
sense establir quina, entre clubs cannabics i equipaments sanitaris i equipaments 
educatius, doncs ens hem posat d’acord amb unes distàncies que entenem raonables, 
200 metres entre els centres de salut, centres sanitaris amb els clubs cannabics i 
després Convergència especialment ha cedit en justament el que li estava retraient el 
representant del Grup Popular i és que entenem que no s’ha d’estigmatitzar els clubs 
cannabics i, pe tant no tenia sentit prohibir que s’instal·lessin als baixos dels edificis, 
entre altres coses perquè només calia mirar un mapa per veure que això sumat amb 
les distàncies mínimes el que acabava equivalent i, per tant, valia més resoldre-ho així 
en prohibir l’obertura de clubs cannabics a la ciutat. era la manera més fàcil, de 
resoldre-la. Estem contents en com ha quedat i esperem que no haguem de resoldre 
al·legacions i que, per tant, aviat tinguem l’ordenança en vigor. Moltes gràcies. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Quisiera 
hacer una pequeña apreciación al Sr. Benejam, y es que a ver, el motivo de esta 
ordenanza no ha sido un caso específico, sino que ha sido la respuesta de C’s a un 
caso específico, es decir, política real para los ciudadanos. Quiero recordarle que 
hace un año y medio que nosotros aprobamos en este Pleno por una moción de C’s 
precisamente para la regulación de estos clubs de cánnabis y que fue institucional 
aprobada por todos los partidos. Por tanto, no fue directamente, no cayó del cielo esta 
ordenanza. La finalidad de la misma no ha sido en ningún momento banalizar el 
consumo de estupefacientes o ningunear las consecuencias del abuso de los mismos. 
Nuestro objetivo ha sido la estricta aplicación de las leyes vigentes en nuestro 
municipio, leyes que nos han venido impuestas por las administraciones competentes 
y que nos hemos tenido que aclimatar en la ciudad. Quiero resaltar la alta 
participación y aportaciones de casi todos los Grupos políticos de este Consistorio 
para obtener este primer borrador acordado por todas las partes, así como la 
participación activa de las Asociaciones de Vecinos de Can Magí y la Federación. 
Quizás no sea la mejor de las ordenanzas, pero es sin duda un primer texto 
consensuado, que permitirá regularizar la apertura de este tipo de locales en Sant 
Cugat con todas las medidas de seguridad, sanitarias, medioambientales, que 
actualmente se exigen a este tipo de locales en muchas ciudades del resto de 
España. Seguramente es un texto mejorable y esperamos que la taula de seguimiento 
de la ordenanza compuesta por representantes de cada Grupo político y que ha sido 
aportación de nuestro Grupo municipal será una herramienta efectiva para mejorarla 
en el tiempo. Hubiéramos agradecido desde nuestro Grupo la presencia del PP y de 
otras asociaciones de vecinos de la ciudad que no han querido involucrarse en el 
proyecto, que afectará a todo el municipio, menos a Valldoreix, que tiene 
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competencias propias. Enmendar un trabajo en el que no se ha participado es 
siempre posible, como se hará, pero no es respetuoso con aquellos que hemos 
invertido nuestro tiempo en el debate y redacción de este boceto. Como único lamento 
por nuestra parte es la pésima gestión de los tiempos por parte del equipo de 
Gobierno, que ha retrasado una ordenanza que debería haberse aprobado ya hace 
más de un año. Esperamos haber aprendido también de esta experiencia. Por último, 
quiero agradecer la buena voluntad del equipo de Gobierno para tirar hacia adelante 
una ordenanza que por primera vez en muchas décadas, corrígeme si me equivoco, 
será fruto del acuerdo de todos los partidos de la oposición, menos el PP. Es lo bueno 
que tiene gobernar en minoría, el diálogo es obligatorio.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Ciprián, “en muchas décadas” no, jo crec que 
ens hem posat d’acord en moltes més ocasions, vostè no hi era, però ens hem posat 
d’acord el mandat passat mateix en altres ordenances i les vàrem consensuar, però 
en qualsevol cas, benvingut sigui l’acord.  
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Penso que pràcticament s’ha dit tot el que es podia dir sobre el tema, però tot i així 
m’agradaria posar en valor l’esforç que s’ha fet en matèria de consens, que hi ha 
possibilitats, hi ha marge, justament, per avançar en aquestes dues vies de consens i 
col·laboració. Cal dir que en el resultat, en el text, s’incorporen la majoria de propostes 
presentades pels partits de l’oposició, que llevat del PP, com ja s’ha comentat, hem fet 
bloc comú en aquesta Comissió. Algunes han estat acceptades per part del Govern, 
després de negociar-ho amb l’oposició, com ara la distància mínima dels locals en 
relació a centres escolars i altres, si bé ells volien, des del Govern, doncs que fossin 
500 metres, al final ha quedat en 200 metres la distància de la ubicació d’aquests 
centres. En aquest sentit, val a dir, que el posicionament de la CUP era que no hi 
hagués cap distància mínima, ja que es tracta d’instal·lacions que són innòcues en les 
seves condicions normals. Tanmateix sí que voldria aprofundir una mica, amb una 
crítica que s’ha posat damunt la taula, que tenen més a veure en el funcionament de 
la Comissió. Val a dir que el procés de treball ha estat dificultós, hi ha hagut canvis de 
dates continues per raons diverses, que han generat un cert malestar en alguns 
membres de la Comissió. La moderació de les discussions de treball no sempre van 
ser neutres. Hagués estat més profitós i més transparent que un tècnic hagués fet la 
feina de moderació i direcció de les trobades de treball, ja que la persona que ho feia 
era a l’hora part implicada en el tema. A les reunions no sempre hi havia un ordre del 
dia precís, la persona que feia de moderador hauria d’haver gestionat millor 
determinades actituds fonamentades en perjudicis que algunes vegades van ratllar la 
manca de respecte a qui opinava de manera diferent. Els experts que van ser 
proposats per l’oposició no van ser aprofitats, ja que van assistir i no van poder parlar 
a causa d’una deficient organització de la reunió. Es pot concloure dient que no es pot 
dir que el procés de treball ha estat un model, un model especialment profitós, malgrat 
això, val la pena tenir-ho en compte en posteriors espais de treball conjunts que sens 
dubte hi seran.  
 

. TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Molt breument. No sé si ho saben, però en el nostre Congrés que 
vàrem celebrar recentment, nosaltres vàrem apostar per la despenalització i 
legalització del cànnabis amb determinats condicionants i, per tant, lleials al que hem 
estat treballant en la Comissió a partir dels companys que han assistit i que han 
realitzat treball, doncs nosaltres no podem estar més que contents de tirar aquesta 
ordenança endavant, amb alguns dels preceptes que ara deia el company, 
organitzatius, però que jo crec del tot subsanables. També vull deixar constància que 
ja el nostre Grup parlamentari també està treballant a nivell parlamentari per a 
realitzar, juntament amb altres Grups, per a realitzar lo propi al Parlament de 
Catalunya i, per tant, estem contents de que això siguem com a mínim els iniciadors 
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d’aquest camí a la nostra ciutat. no m’agradaria entrar en detall i, per tant, no ho faré, 
però en tot cas felicito a tots els que han estat treballant amb aquesta nova ordenança 
i que ens pugui, d’alguna manera, endreçar més la nostra ciutat. 
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. PUIGDOMÈNECH: Bé, jo clouré de 
manera positiva doncs donant les gràcies a tots els Grups que han treballat per fer 
aquest text de consens. El cos em demanaria una mica respondre a aquestes 
crítiques sobre el tema de la moderació d’un grup de treball, que a lo millor alguns 
dels participants no han entès. Un grup de treball no és un lloc a parlamentar, sinó un 
grup de treball es treballa un dia i es queda pel pròxim dia continuar determinada cosa 
en el qual els tècnics aporten diferent documentació com així ha estat tota l’estona. 
També lamentar que, en fi, en moltes d’aquestes convocatòries hi ha hagut absències 
monumentals que han retrassat bastant el treball d’aquesta Comissió i, per altra 
banda, el moviment de dates moltes vegades ha estat degut exactament a que 
determinats Grups municipals no podien assistir, etcètera. Tinc aquí una relació per si 
algú vol, fins i tot gràfica, de quines són les absències que s’han dut a terme, en 
particular, per pura casualitat, els únics que no han fallat mai han estat el moderador i 
el representant de Convergència, tots els altres han tingut les seves coses. Bé, en 
qualsevol cas, no es tracta de fer sang, hem arribat a un text consensuat, tirem-lo 
endavant i les recriminacions ja algun dia les concretarem. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Benejam, per al·lusions o per quin motiu? 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Per referències a la no nostra participació a les reunions. Nosaltres no creiem en 
aquest model de com es tractava aquesta qüestió. Ho vull aclarir, perquè com tothom 
aquí diu “no sé què no sé quantos”, bé, és que nosaltres no creiem en aquest model. 
nosaltres ja vàrem dir des d’un inici que no estàvem a favor de regular-ho així i 
m’agradaria saber, ara ha dit el Sr. Puigdomènech, que tothom ha fallat algun cop en 
aquestes reunions, que també, per una altra part, estaven convocades a unes hores a 
les quals nosaltres mai podem assistir i, per tant, perquè tenim altres activitats i, per 
tant, era impossible, però sí que hem participat en el debat, no anant a aquelles 
reunions, que moltes vegades tenien les seves dificultats per ser organitzades i amb 
tema d’això del moderador, etcètera, sinó perquè no hi creiem. O sigui, el motiu és 
aquest, però vull recordar que aquest regidor el dia que va explotar, com deia 
Ciutadans, que sí, que vàrem acordar una moció institucional sobre aquest tema per 
regular-lo, però va explotar el tema i va sortir el conflicte molt més importantment pel 
tema de Coll Favà, que hi havia un local a sota i tal i a més nosaltres no volíem 
participar en una Comissió on hi havia persones imputades per delictes de tràfic de 
drogues participant-hi. Per tant, és que nosaltres allà que no ens esperin i, per tant, 
nosaltres vàrem anar al local a veure el local directament a veure si afectava o no 
afectava i allò fotia una pudor als pisos de dalt que era tremenda. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Benejam, jo crec que avui es proposa un text 
a informació pública consensuat per la gran majoria de formacions polítiques, no era a 
Coll Favà, era Adrià Gual, que és Can Magí i, per tant, no, bé, jo crec que a tots els 
Grups polítics ens va preocupar que s’estigués produint molèsties als veïns i, per tant, 
aquest Consistori, i tots els que hem intentat sumar i aportar, intentarem preservar els 
drets dels veïns i això ningú ho qüestiona i els drets dels veïns que puguin viure en 
una comunitat sense les molèsties que els pugui produir una activitat com aquesta. És 
això el que anem a fer, més enllà de qui ha pogut assistir o no ha pogut assistir, això 
és un altre tema que crec que fins i tot no interessa en el debat. Crec que l’important 
del debat és aprovar aquest contingut i sotmetre’l a informació pública de la ciutadania 
i que aquells ciutadans que estiguin interessats en saber com aquesta ciutat vol 
regular el tema dels clubs de cànnabis, perquè és un tema que ens preocupa, jo com 
a mare de 3 fills a mi em preocupa aquest tema i em preocupa moltíssim, però jo el 
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que prioritzo és el consens de totes les formacions polítiques en poder regular i 
sobretot garantir que els veïns podran viure amb qualitat de vida i amb seguretat i 
sense molèsties, tot i que aquesta activitat es pugui produir a la nostra ciutat i, per 
tant, intentem-ho. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: És 
el que volem. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: És el que volem. Podem passar a la votació? 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     23 (Convergència, CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA i PSC) 
Vots en contra:   1 (PP) 
Abstencions:      1 (Regidor no adscrit) 
 

9.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 49/17 DE DATA 16 
DE GENER DE 2017, DE FORMULACIÓ DE SUGGERIMENTS ENVERS EL 
DOCUMENT D’AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
METROPOLITÀ EN L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE 
COLLSEROLA PROMOGUT I TRAMITAT PER L’ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA. (EXPEDIENT NÚM. 83008/16). 
 

1r.- RESTAR ASSABENTATS i RATIFICAR, en el seus propis termes, 
contingut i abast, el Decret d’Alcaldia núm. 49/2017, de data 16 de gener de 2017, el 
tenor literal del qual és: 
 
" DECRET NÚM. 49/2017 
 
Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (a partir d’ara, AMB) és un ens local 
supramunicipal de caràcter territorial integrat per un conjunt de municipis (entre ells el 
de Sant Cugat del Vallès) amb unes vinculacions econòmiques i socials que fan 
necessària la planificació de polítiques públiques i la implantació de serveis d’una 
manera conjunta, raó per la qual l’article 3 de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’AMB li 
atorga a aquest ens la potestat de planificació i programació en el marc de la 
planificació territorial, urbanística i sectorial de la Generalitat i l’article 14 li assigna les 
competències que, en matèria d’urbanisme, es troben regulades pel títol III de la 
referida Llei 31/2010, entre les quals s’inclou la de tramitar les modificacions puntuals 
del Pla general metropolità de 1976 (vigent en virtut de la disposició transitòria segona 
de la Llei 31/2010).  
 
Atès que en data 14 de novembre de 2016 s’ha rebut, per part de l’AMB, notificació de 
l’adopció de l’acord d’aprovació, per part del Consell Metropolità de l’AMB en sessió de 
data 25 d’octubre de 2016, del document d’avanç i del document inicial estratègic de la 
Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra 
de Collserola amb potestativa subjecció dels indicats documents a informació pública 
per termini de DOS MESOS, de conformitat amb el punt 4 de l’article 27 de 
l’esmentada Llei 31/2010, i correlativa remissió de la documentació integrant al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal que 
emeti el document d’abast i l’informe territorial i urbanístic previ, en tractar-se d’un 
tràmit preceptiu d’acord amb els articles 86 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (a partir d’ara, 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 DA8a de la Llei 16/2015, reguladora de les 
regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei estatal 21/2013, com també 
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segons els articles 18 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental.  
 
Vist que el 14 de novembre de 2016 fou publicat anunci d’informació pública d’aquest 
avanç de planejament general, per termini de DOS MESOS, al diari El Punt Avui així 
com també al BOPB del dia 17 de novembre de 2016, segons consta a la pàgina web 
de l’AMB. 
 
En base a tot l’anterior i d’acord amb les atribucions conferides per l’art. 21 de la Llei 
Reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril, en relació amb l’art. 53 
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, 
 
VINC EN RESOLDRE: 
 
1r.- RESTAR ASSABENTATS I ACUSAR REBUDA de l’ofici signat per la Secretaria 
General accidental del Consell Metropolità de l’AMB en data 11 de novembre de 2016 i 
notificat a aquest Ajuntament el dia 14 de novembre de 2016 en virtut del qual es 
comunica l’adopció, per part del referit Consell en sessió de 25 d’octubre de 2016, dels 
acords d’aprovació, exposició a informació pública i tramesa al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya als efectes d’obtenció del 
document d’abast i de l’informe territorial i urbanístic previ, del document d’avanç i del 
document inicial estratègic de la Modificació puntual del Pla general metropolità en 
l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, per tal que dins del termini de DOS 
MESOS, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació obligatòria, aquesta 
corporació efectuï els suggeriments, consideracions i aportacions que estimi 
oportunes en relació amb la documentació integrant de la referida modificació puntual 
de planejament general.  
 
2n.- DONAR CONFORMITAT I APROVAR, en els seus propis termes, contingut i 
abast i sotmetre a ratificació plenària amb el quòrum que determina l’article 47.2.II) de 
la Llei 57/2003 de 15 de desembre que modifica la Llei 7/1985, en relació amb l’article 
114.3.k) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els informes tècnics 
emesos en data 22 de desembre de 2016 pel Servei de Mobilitat de l’àmbit de gestió 
de Qualitat Urbana i Mobilitat; en data 22 de desembre de 2016 pel Museu de Sant 
Cugat de l’àmbit de gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la Ciutat; en data 29 
de desembre de 2016 pel Servei de Medi Ambient de l’àmbit de gestió de Qualitat 
Urbana i Mobilitat; en data 3 de gener de 2016 pel Servei de Planejament i Gestió 
Urbanística de l’àmbit de gestió d’Urbanisme i Projectes i l’informe jurídic emès per 
Secretaria General en data 3 de gener de 2017, on es fan les aportacions que s’han 
considerat oportunes en relació amb l’abast la documentació integrant de la 
modificació puntual de planejament general referida al punt primer anterior, informes 
que s’incorporen al present decret com a motivació específica en línia aplicativa de 
l’article 88.6) de la Llei 39/15, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, i que es contrauen resumidament als següents 
suggeriments: 
 
2.1. Àmbit del document 
 
En relació a l’àmbit del document cal indicar que existeix una suspensió de llicències i 
tràmits urbanístics que afecta els terrenys de la Torre Negra inclosos en aquest avanç. 
Així mateix i pel fet de la fermesa de tot un seguit de pronunciaments jurisdiccionals 
relacionats a l’informe de Secretaria General i dirigits a declarar la nul·litat del Decret 
146/2010, de 19 d'octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i 
de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc (publicat 
al DOGC de 29.10.2010) en relació a l’ordenació d’espais naturals establerta en quant 
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als terrenys de l’àmbit del sector de Torre Negra, indicant que han de restar exclosos 
d’aquest decret (del qual aquesta modificació puntual de planejament general en porta 
causa), es recomana també per coherència amb el planejament territorial parcial 
d’aplicació (declarat així mateix nul en quant al referit àmbit i pel mateix motiu) la seva 
exclusió de la present figura urbanística.  
 
2.2. Masies i cases rurals 
 
El document que s’elabori per a l’aprovació inicial hauria d’incloure els usos i les 
actuacions previstes al document que es va remetre a l’AMB en data 4 de maig de 
2015.  
 
2.3. Vial Enllaç 
 
El document que s’elabori per a l’aprovació inicial hauria d’incorporar, en la mesura del 
possible, les previsions contingudes al document d’avanç de Modificació puntual del 
PGMB en l’àmbit del Vial d’Enllaç a Valldoreix i altres del municipi, l’acord d’inici de 
tràmit del qual es va produir en sessió plenària de data 16 de setembre de 2013. 
 
2.4. Serveis Tècnics  
 
En tant que el Parc Natural conté diverses infraestructures viàries de caràcter 
interurbà, el document que s’elabori per a l’aprovació inicial hauria d’incorporar la 
regulació dels serveis tècnics al servei d’aquestes infraestructures, d’acord amb 
criteris de mobilitat sostenible. 
 
2.5. Espais de Regulació Especial (ERE) 
 
El document que s’elabori per a l’aprovació inicial hauria de concretar el règim 
urbanístic al qual s’hauran de sotmetre els nuclis habitats existents, així com les 
actuacions d’urbanització necessàries per garantir unes condicions adequades de 
seguretat i salubritat, així com la reducció de l’impacte sobre el medi. 
 
2.6. Equipaments  
 
El document que s’elabori per a l’aprovació inicial hauria de concretar el règim 
urbanístic al qual s’hauran de sotmetre els equipaments existents, de forma 
individualitzada, prenent en consideració el seu règim actual. 
 
Pel que fa a les reserves d’equipament establertes avui dia pel planejament urbanístic 
general, caldria valorar-les de forma individual i mantenir aquelles susceptibles de 
prestar servei a la comunitat, amb l’establiment de la regulació necessària per fer-ne 
compatible el seu desenvolupament amb la gestió del Parc Natural. 
 
2.7. Totes aquelles aportacions que apareixen reflectides en els informes tècnics 
emesos pels Serveis municipals de Mobilitat, Medi Ambient i Museu de Sant Cugat, 
com ja s’ha referit.  
 
3r.- TRASLLADAR els presents acords i els informes indicats al punt segon anterior 
al Consell Metropolità de l’AMB, als efectes de donar compliment al tràmit d’informació 
pública previst tant als articles 86 bis del TRLUC i 106 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, com a l’article 27.4 de la 
Llei 31/2010, i per tal que els suggeriments formulats en detall en els diferents 
informes tècnics siguin degudament analitzats i valorats amb l’objecte de confirmar o 
rectificar els criteris i solucions generals del planejament, valoració que s’expressarà 
mitjançant l’acord d’aprovació inicial de l’instrument d’ordenació urbanística. 
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4t.- DONAR COMPTE del present Decret al Ple municipal als efectes de la seva 
ratificació, si s’escau, en la propera sessió plenària que es celebri per part d’aquesta 
corporació municipal.” 
 

2n.- NOTIFICAR els presents acords al Consell Metropolità de l’AMB i als 
serveis municipals corresponents i donar publicitat i difusió dels seus continguts de 
conformitat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET: Efectivament és una dació de compte d’un tema important per la ciutat de 
Sant Cugat, que fa referència a Collserola, un dels nostres símbols, un dels nostres 
signes de referència i, per tant, insisteixo, encara que sigui una dació de compte 
convé que se sàpiga exactament quina és la nostra aportació en un document de 
gestió urbanística, que és una modificació del Pla General Metropolità. La protecció 
sobre Collserola ve de lluny, dels plans comarcals, del propi Pla General Metropolità, 
d’un Pla Especial de Protecció i Ordenació del Medi Natural del Parc. El 2010 es va 
crear el propi Parc de Collserola, es va integrar a la Xarxa Natura 2000. Hi ha uns 
antecedents d’uns convenis subscrits entre diversos Departaments de la Generalitat i 
l’Àrea Metropolitana i el Consorci del Parc Natural per a desenvolupar les figures que 
han de regir tot el que són les qualificacions i la gestió de l’àmbit del propi Parc. 
Concretament això es regularà a través d’un Pla Especial de Protecció del Medi 
Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, això té un apòcrif que 
es diu PEPNAT i també amb una modificació del propi PGM. L’avanç del PEPNAT ja 
va ser aprovat el gener de 2015, tot just ara fa un any i en aquest  moment el que 
estem presentant l’avenç de la modificació del Pla General Metropolità, document 
urbanístic, per tant i val a dir que aquest és un document que tot i que s’ha redactat i 
es tramitarà des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ens l’hem fet nostre, perquè hi 
ha hagut un treball intensíssim dels ajuntaments que estan en l’àmbit de Collserola i 
de l’Àrea Metropolitana, per tal de definir aquest document. Nosaltres hi hem participat 
com Ajuntament a través de l’Àrea de Territori, amb l’equip encapçalat per Antoni 
Serra i, insisteixo, és un document molt ric que ens fem plenament nostre. Aquest 
avenç d’aquesta modificació del PGM té uns objectius principals que són: afavorir el 
dinamisme dels espais oberts; minimitzar, això és molt important, l’ocupació i la 
fragmentació d’aquests espais lliures; afavorir, evidentment també, la rehabilitació del 
patrimoni edificat d’interès històric, d’interès patrimonial; afavorir l’ús social del Parc; i 
molt important, evitar el desenvolupament de nous processos d’implantació urbana a 
l’interior del Parc. I la proposta de la modificació s’articula entorn del sistema d’espais 
lliures, amb una única qualificació global, això serà de molta utilitat a l’hora de 
gestionar des d’un punt de vista urbanístic tot l’àmbit del Parc. Evidentment al voltant 
del que és el sistema hidrogràfic, de la xarxa viària i ferroviària, es mantenen, per 
exemple, les traces ferroviàries del Túnel d’Horta i del Túnel de Montcada. També al 
voltant dels equipaments i serveis tècnics existents, alguns d’importants, com ara 
cementiris existents en l’àmbit del Parc de Collserola i també es proposa suprimir, 
això també doncs és un element substancial d’aquest avenç de modificació, els sòls 
urbanitzables inclosos dins l’àmbit del Parc, insisteixo, els sòls urbanitzables inclosos 
dins de l’àmbit del Parc, per tant, aquest avenç el que fa és una aposta per la 
desqualificació de sòls urbanitzables dins del Parc. Creiem que és la política correcta 
tractant-se d’un espai protegit, de la importància de la dimensió per l’Àrea 
Metropolitana. A nosaltres a Sant Cugat això ens afecta en el que són els àmbits de 
Can Vasconcel i del Turó de Can Lluch. A partir del document base, redactat per 
l’Àrea, amb la nostra participació, els ajuntaments també formulem un conjunt de 
suggeriments, concretament els suggeriments que formulem com Ajuntament de Sant 
Cugat són: ajustar l’àmbit de la modificació, això és molt important per a nosaltres en 
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virtut de la Sentència sobre Torre Negra, tot excloent de la mateixa el propi sector. 
Recorden que una de les sentències que va recaure sobre Torre Negra, precisament 
el que posava de manifest era la no barreja de la qualificació de no urbanitzable 
ordinari de Torre Negra amb el que és l’àmbit del Parc de Collserola i, per tant, això ho 
recollim com a suggeriment, ho remarquem com a suggeriment davant d’aquest 
avenç de modificació. Regular i desenvolupar també amb major concreció la figura 
dels ERE, dels Espais de Regulació Especial, creades l’any 2010, pel que fa 
referència als nuclis de Sol i Aire i de Mas Fortuny; incorporar els continguts del 
Catàleg de Masies i Cases Rurals, ja redactat per l’Ajuntament de Sant Cugat; 
incorporar també les propostes de planejament de la supressió del Vial d’Enllaç a 
Valldoreix; regular diversos servis tècnics del propi municipi; abordar la regulació 
precisa sobre el règim aplicable als equipaments existents, en funció del seu règim 
actual, equipaments existents en l’àmbit del Parc; preveure la incorporació de la 
solució alternativa, allò que anomenàvem la solució zero en el rebliment de la Pedrera 
Berta, en base, precisament, al seu valor geològic i ecològic; incorporar també les 
previsions de l’avenç, només està en fase d’avenç, del Pla Especial de Can 
Montmany. Per tant, tot un conjunt de suggeriments que per part nostra, diguéssim, 
crèiem que enriqueixen aquest avenç de modificació. Són suggeriments que quedaran 
recollits en el document, que aprovarà l’Àrea Metropolitana, que sotmetrà a aprovació 
inicial, per tant, aquí hi ha tota una informació pública que, evidentment en el seu 
moment també haurem de considerar per tal de veure si com Ajuntament hem de 
presentar-hi al·legacions o no, que reforcin aquests suggeriments que avui presentem.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
aquest punt voldríem dir que estem d’acord en la majoria de qüestions que es 
contemplen, excepte o tenim algun problema amb el tema de la regulació urbanística, 
que també s’inclou aquí i que com ha dit vostè, bé, hi ha el problema de Torre Negra, 
que nosaltres creiem que té una solució diferent a la que avui dia s’està intentant 
aplicar, amb les modificacions de planejament constants, per tant, creiem que s’ha de 
ser molt curós a l’hora de regular tot això, i s’hauria de fer una regulació que permetés 
una solució a aquest problema, que creiem que d’aquesta forma no quedaria 
garantida.  
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Bé, nosaltres considerem que se’ns va explicar abastament quines eren 
aquestes aportacions de l’Ajuntament o aquests suggeriments que el nostre 
Ajuntament fa a aquesta modificació del Pla, però per a nosaltres són importants 
fonamentalment l’eliminació del Vial d’Enllaç, creiem que això hauria de quedar ja 
esborrat d’una manera definitiva. En segon lloc, també creiem que cal veure com 
regulem aquests espais que els diem ERE, que per tant, estan, diríem, ja urbanitzats 
però quin caire els donem i els que no estan urbanitzats ni sabem si ho estaran, que 
ho deixarem així i, per altra part, jo crec que hem de ser potser molt rigorosos amb 
que realment dins del Parc considerem que no s’hi ha d’establir cap altre tipus 
d’urbanització, que en aquests moments no existeixi. Per tant, doncs, eliminar aquests 
espais urbanitzables que encara hi ha allà. 
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: De 
fet era una pregunta que la Sra. Casamitjana ha posat damunt la taula, que tenia a 
veure amb el tema dels ERE’s, si en aquesta línia que vostè ha estat apuntant, si 
s’està conversant amb els veïns i veïnes implicats, imagino que sí que hi ha hagut 
converses al respecte, la incorporació va en aquesta línia, imagino. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: I Sr. Villaseñor, disculpi, no els he vist, he vist 
primer al Sr. Piqué, té la paraula. 
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. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Bé, en primer lloc, diguem-ne, que aquests són uns suggeriments que ha 
realitzat el Govern, els altres Grups polítics ho hem vist després que s’hagin realitzat. 
Jo li agrairia que en una formulació, la següent vegada, a l’aprovació inicial, si ho 
creuen convenient ho podríem fer abans de que s’enviïn, en tot cas, els suggeriments 
seran per Ple, les al·legacions serien pel Ple, en aquest cas, nosaltres no hem 
participat en els suggeriments. En qualsevol cas, coincideixo amb vostè que és un 
document potent i és un document que en línies generals és positiu, creiem que dels 
suggeriments que es fan per part del Govern municipal hi ha suggeriments que 
considerem adequats. Com els vaig dir sobre el tema de Torre Negra, des del punt de 
vista processal, sí que entenem que és adequada aquesta caracterització, però 
trobem a faltar que es posi sobre la taula una situació d’exclusivitat sobre l’àmbit Torre 
Negra. La resposta seria fàcil, dir home no podem parlar de Torre Negra perquè no 
forma part del Parc, però com vostè sap una de les zones més complicades que tindrà 
aquest planejament serà les zones entre fronteres, les zones que són Parc, que estan 
en contacte amb Parc i no contacte amb Parc i aquí sí que tenim la situació de Torre 
Negra, per la qual hauríem de tenir, apart de la situació que ja tenim sobre la 
qualificació urbanística i tots els plans que hem fet, entenem que sí que hauríem de 
fer un planejament, tot i que no formi part del Parc, sí que és una zona de contacte i, 
per tant, de cara a les aprovacions inicials sí que els demanaríem que treballessin 
aquest àmbit. Absolutament d’acord amb els informes de masies, de turisme rural, les 
cases rurals perdó, el Vial d’Enllaç, infraestructures, etcètera i queda el tema dels 
ERE’s, dels Espais de Regulació Especial, un d’ells molt important i conegut és el de 
Sol i Aire. Ja ho teníem l’any 2010, si ara ho tornem a posar sense més, ens podem 
estar tota la vida també amb aquesta situació, com a document original, no parlava 
dels suggeriments, per tant, nosaltres el que creiem és que hem d’entomar ja la 
resolució definitivament de la situació dels dos ERE’s que tenim a la nostra ciutat, 
d’aquestes dues regulacions, tenim moltes cases que han tingut llicència, la majoria o 
totes estan connectades al clavegueram i, per tant, cal que siguem valents, com ho 
hem estat en altres situacions de la ciutat, intentem que la legalització d’aquestes 
cases, d’una manera o una altra, doncs continuï i tiri endavant. Fer un ERE i 
continuar-ho solament així no garantim res, però sí el que passarà a partir d’ara. 
Gràcies. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs queda realitzada la dació de compte. 
 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS NÚMS. 10 I 11 
 

10.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 19 DE MAIG DE 2015, D’APROVACIÓ DE CONVENI URBANÍSTIC PER 
OCUPACIÓ ANTICIPADA DE SUPERFÍCIE DESTINADA A VIALITAT AL CARRER 
CANAL DE LA MÀNEGA 7. (EXPEDIENT 83003/2014). 
 

1r.- RESTAR ASSABENTATS i aprovar en allò que pugui resultar legalment 
necessari, en el seus propis termes, contingut i abast, l’acord de la Junta de Govern 
Local adoptat en sessió celebrada en data 19 de maig de 2015, el tenor literal del qual 
és: 
 
"1r.- APROVAR, en els seus propis termes, contingut i abast, el conveni urbanístic 
subscrit el proppassat 22 d’abril de 2015, entre el Tinent d’Alcalde de Mobilitat, 
Urbanisme i Obres de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la Sra. Maria Jesús 
Merino González, en nom i representació de la Congregació de Dret Pontifici “Hijas de 
Santa María del Corazón de Jesús”, on consta integrada l’Escola “EL PINAR DE 
NUESTRA SEÑORA”, relatiu a cedir de forma anticipada la possessió d’una superfície 
de 360,06 m2, afectada de vialitat segons la Modificació puntual i Transcripció a escala 
1/1000 del planejament vigent a l’àmbit de Can Trabal, quina proposta d’inici de 
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tramitació ha estat aprovada per l’Ajuntament Ple, de data 16 de març de 2015, 
sempre condicionada a l’aprovació definitiva del referit planejament, en ordre a 
l’execució de la urbanització de la vialitat alternativa proposada. 
  
2n.- PROCEDIR a publicar aquest acord i el document subscrit el proppassat dia 22 
d’abril de 2015, en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província, 
per tal de garantir la seva consulta pública per termini d’un mes, en els termes de 
l’article 8.3) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), aprovat per 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i article 26 del seu Reglament aprovat per 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, respectivament, que s’incorporarà a l’expedient de 
Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de Can Trabal. 
 
3r.- SOTMETRE els presents acords a ratificació en els seus propis termes, contingut i 
abast a la primera sessió que celebri el Ple de la Corporació municipal, un cop 
constituït el nou Ajuntament, 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, de conformitat amb el punt 8è de la part 
dispositiva del referit conveni urbanístic. 
 
4t.- TRASLLADAR al Departament de Territori i Sostenibilitat a l’objecte que insereixi 
el present conveni a l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic 
de la Generalitat, als efectes previstos a l’article 104 del TRLUC.  
 
5è.- NOTIFICAR els presents acords als interessats signants als efectes procedents." 
 

2n.- CONSTATAR que l’anterior resolució municipal ha estat publicada en el 
tauler d’anuncis municipal des del dia 8 de juny de 2015 al dia 8 de juliol de 2015, en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 19 de juny de 2015, així com en el 
diari ARA en data 19 de juny de 2015 i a la web municipal des del dia 19 de maig de 
2015 fins al dia 19 de juliol de 2015. 
 

3r.- NOTIFICAR els presents acords als serveis municipals corresponents i 
donar publicitat i difusió dels seus continguts de conformitat. 
 

11.- PROPOSTA DE DACIÓ DE COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE DATA 26 DE JULIOL DE 2016, D’APROVACIÓ DE CONVENI 
PER OCUPACIÓ ANTICIPADA DE TERRENYS PER DESTINAR A VIALITAT AL 
CARRER CANAL DE LA MÀNEGA 19. (EXPEDIENT 15223/2016). 
 

1r.- RESTAR ASSABENTATS i aprovar en allò que pugui resultar legalment 
necessari, en el seus propis termes, contingut i abast, l’acord de la Junta de Govern 
Local adoptat en sessió celebrada en data 19 de juliol de 2016, el tenor literal de la 
qual és: 
 
"1r.- APROVAR, en els seus propis termes, contingut i abast, el conveni urbanístic 
subscrit el proppassat 19 de juliol de 2016 entre el Tinent d’Alcalde d’Urbanisme, 
Economia i Hisenda i el propietari de la finca situada al Carrer Canal de la Mànega 19, 
el Sr. Josep Oriol Comas i Arajol, finca registral núm. 8857, del Registre de la 
Propietat núm. 1 de Sant Cugat del Vallès,  relatiu a una ocupació anticipada de 
terrenys per destinar a vialitat al carrer Canal de la Mànega 19, a favor de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès, cessió gratuïta de la possessió amb la finalitat de portar a 
terme el Projecte de pavimentació de la voravia del Canal de la Mànega entre els 
carrers Montjuïc i Oceà Atlàntic al costat del Col·legi El Pinar.  
 
2n.- PROCEDIR a publicar aquest acord i el document subscrit el proppassat dia 19 
de juliol de 2016 en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província, 
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per tal de garantir llur consulta pública per termini d’un mes, en els termes de l’article 
8.3) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, i article 26 del seu Reglament aprovat per Decret 305/2006, de 
18 de juliol, respectivament.  
 
3r.- NOTIFICAR els presents acords als interessats signants als efectes procedents, 
així com al Servei de Planejament i Gestió Urbanística, tot això sense perjudici de 
procedir a la regularització en base al conjunt normatiu derivat del planejament 
urbanístic, regulador de les obres d’urbanització necessàries, executades i les que en 
resultin pendents d’execució, en el seu cas, a través del corresponent text refós de la 
documentació d’urbanització i de planejament, si resultés necessari, traslladant el 
present acord a l’Òrgan de Gestió Tributària als efectes d’interessar la correlativa 
modificació d’IBI en allò relatiu en la superfície de 85.70m2, referència cadastral 
2998303DF2829H0001RE. 
 
4t.- SOTMETRE els presents acords 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, de 
conformitat amb el punt 8è de la part dispositiva de referit conveni urbanístic." 
 

2n.- CONSTATAR que l’anterior resolució municipal ha estat publicada en el 
tauler d’anuncis municipal des del proppassat dia 19 d’octubre de 2016 al 19 de 
novembre de 2016, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el proppassat dia 
26 d’octubre 2016, així com en el diari ARA en data 19 d’octubre de 2016 i a la web 
municipal des del dia 4 de novembre de 2016 fins al dia 4 de desembre de 2016. 
 

3r.- NOTIFICAR els presents acords als serveis municipals corresponents i 
donar publicitat i difusió dels seus continguts de conformitat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS PUNTS 10 I 11 
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET: Efectivament és dació de compte d’uns convenis ja signats en el seu dia, 
pel que fa a les obres al voltant del Col·legi del Pinar, que saben que és tot un 
arranjament de la vialitat, les alineacions del mur de l’escola. Són unes obres, a més, 
complexes, perquè només es poden executar durant els períodes d’estiu quan no hi 
ha l’escola en funcionament. Vàrem fer una primera tongada d’obres fa dos estius, per 
entendre’ns, també l’estiu passat i es van signar uns convenis que ara el que fem és 
dació de compte, en tant en quan signifiquen una ocupació anticipada d’unes franges 
de sòl determinat. Pel que fa referència al conveni amb la mateixa escola de 360 m2 i 
pel que fa, si em permet la Sra. Alcaldessa, a la següent dació de compte, que és 
amb un particular, d’una porció de terreny de 85 m2.  
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Totalment d’acord. Ja fa temps que en vàrem parlar d’això, d’aquesta situació. 
Continua allò ja fet al Pinar i com els vàrem dir a la Comissió Informativa i donant veu 
també als veïns, que avui no han vingut, en tot cas, quan ja ho tinguem i regulem més 
positivament, si és possible, el tancament del carrer en el moment que hi hagi 
acotxament de la canalla al seu col·legi. Vostè va dir que en tot cas, ja es mirarà, 
perquè potser sí que en algun moment s’ha tancat més del que tocava, però en tot 
cas, posar-ho en alerta. 
 
Economia i Hisenda 
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12.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 2706/2016 
DE CONCURRÈNCIA D’OFERTES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA OPERACIÓ 
DE PRÉSTEC A LLARG TERMINI. 
 

ÚNIC.- RESTAR ASSABENTATS en allò que sigui de menester del Decret 
d’alcaldia núm. 2706/16, de data 13 de desembre de 2016, que copiat literalment diu:  
 
“Atès que l’Ajuntament va convocar, a través del Tinent d’Alcalde d’Economia, 
Empresa i Ocupació, el 3 d’octubre de 2016 concurrència d’ofertes per a la 
contractació d’una operació de préstec a llarg termini per l’import de 10.000.000,00€. 
 
En la mateixa convocatòria s’establien les característiques i les condicions màximes 
de les propostes a presentar per les entitats interessades 
 
A aquesta licitació es van presentar sis ofertes, de les quals, segons informe de la 
Tresorera municipal, es seleccionarien les del Banc de Sabadell, BBVA i Caixabank 
com a millor opció.  
 
El Ple del 18 de juliol de 2016 va aprovar la modificació pressupostària per l’increment 
de finançament de 10.000.000,00€, així com les condicions financeres per la seva 
contractació.  També delega en l’Alcaldessa la concertació d’aquest préstec, que a 
l’excedir del 10% dels recursos ordinaris del pressupost s’estableix que correspondria 
al Ple. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar els préstecs d’import total 10.000.000,00€ pel finançament de 
projectes d’inversions previstos en el pressupost de 2016, d’acord amb les condicions 
següents: 
 
Entitat:          Banc de Sabadell 
Import del préstec concedit:   4.000.000,00€ 
Tipus d'interès:                      EUR 3M+0,844%, liquidació trimestral 
Sense comissions               
Termini concedit:                   10 anys (inclòs 1 any de carència)  
Disposició:   Durant el període de carència 
 
Entitat:   BBVA 
Import del préstec concedit:   3.000.000,00€ 
Tipus d'interès:                      Fix 0,74% per tot el període, liquidació trimestral 
Sense comissions               
Termini concedit:                  10 anys (inclòs 1 any de carència) 
Disposició:   Durant el període de carència 
 
Entitat:   Caixabank 
Import del préstec concedit:   3.000.000,00€ 
Tipus d'interès:                      EUR 3M + 0,77%, liquidació trimestral 
Sense comissions               
Termini concedit:               5 anys (inclòs 1 any de carència) 
 
Segon.- Delegar en el Tinent d’Alcalde d’Urbanisme, Economia i Hisenda senyor 
Damià Calvet i Valera, la representació municipal per a concórrer en nom d’aquest 
Ajuntament a la signatura de la minuta de préstec amb el BBVA, el Banc de Sabadell i 
Caixabank. 
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Tercer.-  Demanar autorització per la concertació  d’ aquestes  operacions de crèdit  a 
llarg termini a la Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que s’estableix  a l’Ordre ECF 
138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens 
locals.  
     
Quart.- Donar compte al Ple, de la present Resolució, en la primera sessió que 
celebri.”   
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET: De nou una dació de compte del darrer punt que em pertoca. És dació de 
compte d’uns decrets ja signats en el seu moment, que també s’han reflectit en 
diversos documents signats amb entitats prestatàries. En definitiva es tracta d’un 
refinançament d’una part del deute dels crèdits d’aquest Ajuntament que estaven amb 
uns tipus d’interès, que amb criteris de prudència financera vàrem aconseguir que els 
poguéssim tenir d’una manera més favorable als interessos de l’Ajuntament. Vàrem 
llençar en el seu moment la concurrència d’ofertes i vàrem rebre ofertes per part del 
Banc de Sabadell i per part del BBVA, també per part de CAIXABANK, que 
significaven un estalvi important en les condicions financeres d’aquests préstecs. Es 
va signar el mes de desembre i avui el que fem davant d’aquest plenari és fer-ne 
dació de compte. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Alguna qüestió? Doncs queda també 
realitzada la dació de compte i entrem a les mocions institucionals. 
 
MOCIONS INSTITUCIONALS 
 

13.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER LA IMPLANTACIÓ DE LA VELOCITAT 
VARIABLE A L’AP7 I LA C16 PER REDUIR LA CONTAMINACIÓ DE L’AIRE A 
SANT CUGAT. 
 

Atès que el problema de la contaminació atmosfèrica a les conurbacions 
urbanes va en augment i cal prendre mesures ja que la contaminació causa malalties 
cardiovasculars, respiratòries i càncer. Pel que fa a les competències, hi ha una 
concurrència a nivell europeu, estatal, autonòmic i en municipis de més de 100.000 
habitats. Així doncs, cal actuar coordinadament pel que fa a la normativa reguladora. 
 

Atès que la Directiva 2008/50/CE relativa a la qualitat de l’aire i una atmosfera 
més neta a Europa, preveu l’elaboració de plans i programes dirigits a disminuir els 
valors límits dels contaminants presents a les aglomeracions urbanes. 
 

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el Decret 226/2006, de 23 de 
maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric 
diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès 
Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les 
partícules. A l’Annex 2 d’aquest Decret, apareix Sant Cugat en el llistat de municipis 
on se superen els nivells de qualitat de l'aire admissibles per a les partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. 
 

Atès que Sant Cugat, per la seva ubicació geogràfica, densitat de població i el 
tipus d’indústria que té, és un dels municipis amb menys contaminació atmosfèrica de 
l’àrea metropolitana però, per contra, el nostre municipi és un dels que té més cotxes 
per habitant i, per tant, contribueix a la contaminació atmosfèrica. 
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Atès que la població de Sant Cugat té una dependència molt forta del vehicle 
privat tant pel que fa als desplaçaments a major distància, o als municipis veïns o dins 
del mateix municipi. Les causes principals són les grans distàncies que hi ha entre els 
diferents barris de la ciutat i les deficiències en les connexions amb autobús i la baixa 
freqüència de pas, que fa que el transport públic no sigui competitiu davant del 
transport privat. 
 

Atès que molts municipis de l’àrea metropolitana estan implantant ambicioses 
mesures per millorar la qualitat de l’aire i reduir la contaminació atmosfèrica i Sant 
Cugat no hauria de quedar al marge. 
 

Atès que a Barcelona i a la seva àrea d’influència el transport privat és el major 
factor contaminador de l’aire. Un estudi de l’Institut de Recerca d’Economia Aplicada 
(IREA) de la Universitat de Barcelona demostra que la velocitat variable sí que 
aconsegueix reduir els òxids de nitrogen i les partícules en suspensió. És un estudi 
que analitza l’impacte sobre la contaminació atmosfèrica de les polítiques de la 
velocitat variable i de limitació màxima a 80 km/h a les vies d’accés de la ciutat de 
Barcelona. Es comparen l’evolució dels contaminants de partícules en suspensió de 
menys de 10µm i d’òxids de nitrogen des de l’any 2006 fins el 2010, tant en municipis 
amb aquestes limitacions de velocitat com en municipis sense limitacions. 
 

Atès que les principals conclusions d’aquest estudi són que la política de la 
velocitat variable aconsegueix reduir els contaminants de PM10 i NOx. Per contra, 
l’efecte de la limitació de la velocitat màxima de 120 a 100 km/h a 80 km/h no té 
efecte, o fins i tot és contraproduent, ja que s’han trobat augments dels nivells de 
contaminació del 5% en les PM10 d’entre un 1,7 i un 3,2 en els NOx. Es tractaria 
d’aconseguir l’homogeneïtzació en el flux del trànsit, evitant parades i arrencades i la 
velocitat variable ho acaba aconseguint molt millor que la limitació a 80km/h. 
 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

PRIMER.- Durant l’any 2017, demanar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que 
de manera conjunta amb l’Ajuntament de Sant Cugat elabori una diagnosi de les 
principals causes d’emissions contaminants de l’aire a Sant Cugat i trametre els 
resultats d’aquest estudi al Consell de Mobilitat. 
 

SEGON.- Instar al Govern de l’Estat i a la Generalitat que implantin la velocitat 
variable o qualsevol altra mesura que disminueixi la contaminació atmosfèrica a tots 
els municipis en zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric, en especial l’AP7 
i la C16, entre altres mesures ja previstes per la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, ja anunciades però no 
executades encara, reforçar el transport públic, ambientalitzar el transport de 
mercaderies i retirar les bonificacions dels dièsel. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords als Governs de l’Estat i de la 
Generalitat, al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Taula de Qualitat de l’Aire 
de la Conurbació de Barcelona, al Ministeri de Foment, a ACESA, als Grups 
Parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya, i a les entitats 
municipalistes.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: En primer lloc, agrair a tots els Grups d’aquest Consistori que hagin donat 
suport a la present moció, que té dos objectius: un, conèixer la situació de la 
contaminació de l’aire que respirem a la nostra ciutat; i l’altra, intentar posar les 
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mesures adequades per rebaixar-la o per disminuir-la. I això es concreta en tres 
acords, que són: el primer, que durant l’any 2017 es demanarà a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona que de manera conjunta amb l’Ajuntament de Sant Cugat elabori una 
diagnosi de les principals causes d’emissions contaminants de l’aire a Sant Cugat i 
trametre el resultat d’aquest estudi al Consell de Mobilitat; el segon, és instar al 
Govern de l’Estat i a la Generalitat que implantin la velocitat variable o qualsevol altra 
mesura que disminueixi la contaminació atmosfèrica a tots els municipis en zona de 
protecció especial de l’ambient atmosfèric, en especial, l’AP-7 i al C-16, entre altres 
mesures ja previstes per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de 
la Generalitat de Catalunya, ja anunciades però no executades encara; reforçar el 
transport públic, ambientalitzar el transport de mercaderies i retirar les bonificacions 
dels dièsel; i el tercer, finalment és comunicar els presents acords al Govern de 
l’Estat, la Generalitat, el Departament de Territori, la Taula de Qualitat d’Aire i de la 
Conurbació de Barcelona, el Ministeri de Foment, etcètera.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs queda, per tant, feta la lectura d’aquesta 
moció institucional i tot seguit passem, els proposo, mentre esperem l’arribada de la 
família Häsler, que ens havien confirmat l’assistència en el plenari, si els sembla poder 
tractar la moció núm. 15, si no hi tenen inconvenient, alterar l’Ordre del Dia.  
 

(En aquest moment l’Alcaldia en exercici de les facultats inherents a la 
Presidència dels òrgans col·legiats, disposa l’alteració de l’ordre de despatx, tot 
entrant-se en el tractament del punt número 15). 

 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 

 
15.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA, 

CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA I PSC DE SUPORT A LA CAMPANYA “CASA 
NOSTRA, CASA VOSTRA”. 

 
ANTECEDENTS 

 
Atès que l’ajuntament de Sant Cugat sempre ha mostrat la seva voluntat 

d’acollida, i en aquest sentit, s’ha aprovat més d’una moció reclamant solucions als 
estats membres de la Unió Europea en relació a la crisi migratòria. 

 
Atès que des de l’ajuntament de Sant Cugat, a través d’àmbit de cooperació, 

s’ha actuat i donat suport a entitats que ajuden a les persones refugiades. 
 
Atès que cada vegada són més entitats i persones que demanen una solució 

als conflictes que provoquen una onada de refugiats que cal donar acollida. 
 
Atès que recentment s’ha presentat la campanya “Casa nostra, casa vostra”. 
 
Atès que Casa nostra, casa vostra és una campanya que neix d’un gran grup 

de persones independents que treballen en el món de la comunicació, van coincidir als 
camps de refugiats de la frontera de Grècia amb Macedònia fent-hi projectes 
professionals o de voluntariat. 

 
Atès que aquesta campanya ha elaborat un manifest, que arriba quasi a les 

30.000 adhesions. 
 
Atès que el Manifest diu: 
 

Catalunya ha estat sempre terra d'inclusió, però no podem oblidar que en molts 
moments també hem estat rebuts en altres terres. A Catalunya convivim amb 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  23.01.17                    pàg. 42 

 
ESBORRANY ACTA 

persones de la resta de l’Estat, persones de totes les cultures, de tots els països i de 
totes les creences. 

 
Més de 290 milions de persones han hagut de desplaçar-se forçosament de casa 
seva per conflictes armats, vulneracions dels drets humans, canvi climàtic i pobresa. 
Des de l’any 2000, i per culpa de les polítiques europees de blindatge de les seves 
fronteres, més de 32.000 persones han perdut la vida intentant creuar el Mar 
Mediterrani, que s’ha convertit en un immens cementiri. L’any 2016 ha estat un dels 
més mortífers. 

 
Els estats membres de la Unió Europea, lluny d’oferir una solució a la situació, han 
restringit encara més el pas de les persones fins a tancar les fronteres i Europa s'ha 
consolidat com una gran fortalesa. N’entren amb comptagotes i qui ho aconsegueix ho 
fa jugant-s’hi la vida i buidant-se les butxaques en favor de les xarxes de tràfic de 
persones. Un cop arriben als nostres pobles i ciutats, corren el perill dels CIE, 
l’exclusió i el racisme. Aquestes polítiques de la UE incentiven la mortalitat i esborren 
del mapa les vies segures i legals. Per molt que s’apliquin mesures per frenar la 
immigració, les persones continuaran intentant arribar perquè els motius que les 
empenyen a fugir són molt més forts que els murs que es puguin trobar pel camí. 

 
El 2015, l’Estat espanyol es va comprometre a rebre 10.772 persones refugiades en 
un termini de dos anys. Malgrat les pèssimes condicions en què es troben aquestes 
persones, aquest compromís s’està incomplint a hores d’ara. D’aquesta manera, el 
Govern espanyol, conjuntament amb altres estats europeus, vulneren sistemàticament 
el Dret internacional així com els compromisos adquirits amb la signatura de la 
Declaració Universal dels Drets Humans o la carta de Drets Fonamentals de la Unió 
Europea (UE), entre d’altres. L’acord entre UE i Turquia n’és un exemple flagrant. 

 
Les competències en polítiques d’asil són estatals, però creiem que Catalunya i les 
seves institucions han de donar una resposta més clara i contundent davant el 
desplaçament forçat de persones més gran des de la II Guerra Mundial. Catalunya té 
competències en polítiques d’acollida i podria aplicar mesures per millorar-les i 
enfortir-les des d’ara mateix. 

 
Per tot això, davant la inacció de l’Estat espanyol, fem una CRIDA A LES 
INSTITUCIONS CATALANES A: 

 
• Actuar definitivament davant d’aquesta situació tal com reclama la ciutadania 

perquè Catalunya sigui terra d’acollida. 
• Garantir la inclusió i el desenvolupament social digne de les persones migrades a 

Catalunya i comprometre’s a aplicar mesures contra el racisme, la xenofòbia, la 
LGTBfòbia i la violència masclista. 

• Defensar el dret a la lliure circulació de les persones, tal com queda recollit a 
l’article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans. 

• Treballar per eradicar les causes d'injustícia, violència estructural, guerra i 
vulneració dels drets humans en origen que són l’arrel dels moviments forçats o no 
desitjats de població. I en aquest sentit, fomentar la cultura de pau. Demanem que 
s’assumeixin compromisos immediats. 

 
I ANIMEM LA CIUTADANIA a organitzar-se, mobilitzar-se i fer sentir la seva veu per 
tal d’aconseguir una conscienciació col·lectiva que afavoreixi el canvi d’actitud de les 
institucions en relació amb l’anomenada “crisi migratòria” que actualment viu la 
Mediterrània. 

 
En relació als antecedents exposats es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant 

Cugat l’aprovació dels següents: 
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ACORDS 

 
Primer.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat a la campanya 

endegada “Casa nostra, casa vostra” i d’adhesió al manifest que es proposa. 
 
Segon.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat d’oferir acollida 

i protecció, adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les 
persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració. 

 
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern de la Generalitat de 

Catalunya, al Govern espanyol i als impulsors de la campanya “Casa nostra, casa 
vostra”. 

 
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
. TINENT D’ALCALDE, SRA. SUSANNA PELLICER, EN NOM DE 

CONVERGÈNCIA: En primer lloc, agrair a la CUP, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA i el PSC 
pel suport a aquesta moció. Des del grup municipal de Convergència hem decidit 
presentar aquesta moció i donar suport a una iniciativa que fa dies que va sorgir de la 
necessitat de donar resposta a la crisi dels refugiats actual i adherir-nos a aquesta 
campanya per tal de sumar esforços i reclamar que som ciutat-refugi i també país 
d’acollida. No podem permetre el que està succeint actualment, una situació 
agreujada per l’actual onada de fred que està patint Europa i que ha empitjorat, encara 
més, les condicions en que viuen i es troben les persones refugiades. Aquesta 
campanya, com deia, sorgida de persones que han viscut en primera persona, el 
drama actual humanitari, fa una crida a les institucions i anima a la ciutadania a 
organitzar-se i a mobilitzar-se per crear consciència. En aquest sentit i per finalitzar dir 
que dimecres passat vàrem tenir la Comissió amb persones que col·laboren amb les 
persones refugiades i vàrem explicar les diferents entrevistes que hem tingut com 
Ajuntament amb les entitats que poden aportar, poden portar refugiats a Sant Cugat i 
així com vàrem concretar l’aportació econòmica a Creu Roja per ajudar en la seva 
feina d’acollida a aquestes famílies. Per tant, gràcies per aquesta aportació. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Sí, breument, perquè penso que l’important és que s’aprovi, gairebé esdevé 
institucional, una llàstima que al final no hagi pogut ser. Pensem que és una bona 
iniciativa, tot i que no som els propulsors és una bona iniciativa que pretén la 
conscienciació i l’exercici de la solidaritat en aquests moments d’ignomínia que estem 
vivint a les nostres ribes amb el tema dels refugiats, ja siguin els refugiats per 
qüestions de guerra que són els que més ens criden l’atenció, com els refugiats 
econòmics, que com saben, per a nosaltres no hi ha diferència. També entenem que 
aquesta iniciativa, aquesta campanya, el que pretén és apel·lar d’una forma directa i 
sense pal·liatius a les administracions, les que hi puguin fer coses però també les que 
no puguin directament fer-hi coses que esdevinguin una mica més valentes, perquè 
nosaltres, és cert que vàrem aprovar una moció per enviar ajuda directament a 
organitzacions que treballaven sobre el terreny amb els refugiats i és cert que ens 
vàrem declarar doncs Ciutat-refugi, però la realitat és que no ho som encara de ciutat-
refugi, que de fet, avui per avui, només en tenim, diguéssim, la pancarta. Així doncs 
ens sumem amb molt de gust i empenyerem, no sé si es diu així, perquè Sant Cugat 
esdevingui una ciutat-refugi de facto en poc temps.  
 

. REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Intentaré ser muy breve y con la presencia de la familia del Sr. Häsler más 
todavía. “Casa nostra, casa vostra” es una campaña que nace de un grupo de 
personas independientes que trabajan en el mundo de la comunicación y que 
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coincidieron el pasado 2016 en los campos de refugiados de la frontera entre 
Macedonia y Grecia. Poco a poco al ver el nivel de conciencia que hay, han ido 
abriendo el proyecto y ahora ya pertenece a la sociedad civil. El objetivo es acoger a 
persones que huyen de las guerras, el hambre, de la persecución política, por razones 
de orientación sexual o por sus creencias. Pero también quieren acoger a gente que 
ya está aquí y siguen teniendo problemas para desarrollar una vida digna. A toda esta 
gente se le quiere decir “Nuestra casa es vuestra casa”. España se comprometió en 
una primera fase a acoger a 17.337 personas en un año y sólo ha llegado un 1%. 
Fomentar la concienciación de ayuda a los refugiados en la sociedad civil y pegar un 
toque a todas las administraciones a día de hoy tiene que ser un compromiso firme de 
todos los partidos y en eso está Ciutadans, por eso nos hemos sumado a la moción y 
felicitamos a la campaña deseándoles el mayor éxito. 
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Breument, perquè diguem-ne que tots estem donant la volta al mateix. En tot 
cas, és una campanya a la qual molts ja estem adherits, a vegades ens oblidem què 
és el què li ha passat apart de la ciutadania de Catalunya i del conjunt de l’Estat en 
d’altres moments, on aquelles cues que ens aquests moments estem vivint, aquesta 
gent que té neu a sobre, a Sèrbia, doncs passava a les platges de França i aquells 
milers de persones que es moren ara, també es morien allà. Això sembla que s’oblida 
com molt ràpid. Recordar que hi ha 32.000 persones, és una dada aproximada perquè 
tampoc és fàcil saber-ho, que han mort al Mediterrani aquest temps. L’Estat espanyol 
es va comprometre a rebre 10.772 persones en aquests 2 anys i no sé si hem arribat 
a les 72 o a les 2, per tant, aquesta és una campanya que també el què demana és, 
que crida ben alt, és que això és una vergonya, el que està passant, i, per tant, 
demana una implicació de les institucions. En tot cas, des dels ajuntaments també 
posem el granet de sorra.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, nosaltres també donem el màxim suport en aquesta campanya. Creiem que és 
una campanya molt bàsica sobre la dignitat humana i sobre els drets de les persones 
refugiades. Lamentem que no pugui ser una moció institucional. És totalment 
necessari donar el màxim suport a les campanyes que promouen un canvi de 
consciència en els drets humans més bàsics, perquè només amb la pressió que 
podem exercir des de la mobilització i des dels Governs locals també, aconseguirem 
un canvi en les polítiques d’acolliment. Creiem que la passivitat del Govern espanyol 
és esperpèntica, no només no ha acollit les persones refugiades amb les que es va 
comprometre sinó que la política d’acció humanitària del Govern espanyol s’ha vist 
retallada en un 90% des de l’any 2009. Ha estat la política pública més retallada dels 
últims anys i el Govern espanyol no és l’únic que passa de tot, que és el més greu, a 
nivell europeu també l’Agència de les Nacions Unides pels Refugiats i l’Oficina d’Ajuda 
Humanitària de la Comissió Europea han rebut nombroses crítiques de les ONG’s per 
com han gestionat els fons assignats als refugiats i com s’han gestionat els camps de 
refugiats de Grècia, per exemple. Tot això no passaria o passaria menys si la 
ciutadania pressionés més i, per això, campanyes com aquestes són necessàries i el 
recolzament que fem des d’aquí també i en aquest sentit també recordar que el proper 
18 de febrer ens hem de trobar tota la ciutadania al carrer. Per acabar, volem dir que 
hem d’acollir per humanitat bàsica, per solidaritat, perquè podríem ser nosaltres i 
perquè ja s’ha demostrat en la història dels moviments migratoris que quan una porta 
d’entrada o una ruta es tanca se n’acaba obrint una altra i que per perillosa que sigui 
continuarà rebent persones que fugen de la barbàrie.  
 

. TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Jo crec que afegir res més, seria casi sobrer. S’ha parlat extensament, 
s’ha parlat de quins són els condicionants d’aquesta moció, d’aquesta campanya de 
sensibilització. Jo crec que és de justícia que nosaltres com a ciutadans ens fem 
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ressò i donem suport a aquesta iniciativa, com en d’altres que hem tingut amb les 
persones que en aquests moments ho estan passant malament com a refugiats. Per 
tant, nosaltres ens vàrem voler sumar a la moció, creiem que és una bona moció i bé, 
sí que lamentar que no sigui institucional en aquest sentit. 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, como no podía ser 
de otra manera, el total apoyo a esta moción, un poco quería recordar que al final 
estos programas y estos proyectos vienen porque tenemos una Ley de Refugios 
bastante deficiente en toda la Unión Europea, que limita la movilidad de las personas 
por todo el territorio de la Unión Europea, no sólo del Estado español, de Catalunya y 
que tenemos también una frontera gestionada por una empresa que pasará a ser un 
punto negro en los nombres de empresa en el futuro, que se llama FRONTEX, con 
inmensas alambradas de las cuales siguen colgando cuerpos de personas y con 
mares de muerte que se convierten en la vergüenza de los países del Primer Mundo. 
Ha venido en aumento el número de personas que han cruzado, han tratado de cruzar 
la frontera de 5.000 pasamos a 6.000, este año se han contabilizado 7.000 personas 
detenidas en la frontera y FRONTEX con un presupuesto de 330 millones no hace 
más que agudizar este drama, porque no se atiende a las personas que cruzan la 
frontera con el debido respeto, con el debido trato, ya sólo por ser humanos que 
deberían tener. Muchos de ellos refugiados políticos, que la diferencia muchas veces 
entre el refugiado económico y el refugiado político es que el refugiado económico 
llega, trata de buscarse la vida y si regresa se encontrará en muy malas condiciones, 
el refugiado político es una persona que llega, si lo devuelven puede ser fusilado en 
su país. Aquí en Sant Cugat tenemos ejemplos de refugiados políticos que han venido 
escapándose de las maras centroamericanas y que con esta misma ley de refugio y 
asilo no pueden conseguir más del 2% de personas que piden en refugio en la Unión 
Europea este estatus. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer y yo creo que esta 
campaña va a ser muy positiva. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: La 
presente moción, si bien en repetidas ocasiones nuestro grupo ha mostrado nuestra 
solidaridad y compromiso con las personas migradas que vienen de otros países, 
impulsadas por las diversas condiciones desfavorables, en esta ocasión lo vamos a 
hacer nuevamente, puesto que el Partido Popular está impulsando en toda España, 
tanto desde el Gobierno, en el ejercicio de sus competencias exclusivas en materia de 
inmigración y extranjería, como en los municipios de toda España, donde gobierna o 
tiene alguna representación, numerosas iniciativas para favorecer la acogida e 
integración de los refugiados inmigrantes de zonas de conflicto. Este Grupo municipal, 
como ha podido demostrar en otras muchas ocasiones en este Pleno, cree en la 
necesidad de integrar a las personas migradas así como en la obligación de observar 
los derechos y deberes que las leyes y los Tratados Internaciones les atribuyen y está 
en contra de la discriminación por cualquier causa a este colectivo de personas y 
deseamos el cese de la violencia, sobre todo el cese de la violencia y los conflictos 
armados, que son el origen de estas migraciones forzosas. No obstante, 
consideramos que el manifiesto “Casa nostra, casa vostra” adolece de un marcado 
signo político que no compartimos. No compartimos tampoco las críticas que se 
vierten contra el Gobierno de España, ni contra los Estados miembros de la Unión 
Europea. Es rotundamente falso que España y otros Estados miembros, vulneren 
sistemáticamente el Derecho Internacional. Por encima de cualquier otra 
consideración, es del todo inaceptable que se afirme que España, de manera 
sistemática, vulnera los acuerdos de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y tan sólo este 
punto, para nosotros, merece el descrédito y el rechazo de todo el documento. En 
cambio, por otro lado, el manifiesto no hace mención alguna a las numerosas 
iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno de España, punto por el que no podemos 
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más que concluir que estamos más bien ante un instrumento para la confrontación 
política, nada objetivo, populista y manipulador. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’anar acabant. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosotros pedimos que se vote separadamente puesto que sí estamos de acuerdo con 
el fondo de la moción, no con el manifiesto al cual se da apoyo, que se voten por 
separado los dos acuerdos, sólo hay dos y pedimos que se vote por separado porque 
votaríamos en contra del primero, que hace referencia al manifiesto y el segundo que 
hace referencia a las políticas a adoptar el Ayuntamiento sobre esta problemática.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Passem doncs a la votació. Entenc que podem 
votar per separar els dos acords, així tenim unanimitat? Quina decisió volen prendre? 
Ho hem fet altres vegades, què consideren? En qualsevol cas hi ha una majoria clara 
en relació al posicionament favorable a la moció, per tant, podem votar 
separadament? 
 

TORN DE VOTACIÓ ACORD NÚM. 1 
 
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 ACORDS NÚMS. 2 i 3 
 

(Els presents acords s’aproven per assentiment dels 25 membres electius 
presents). 
 

(Es fa constar que es reprèn el normal ordre seqüencial de despatx amb el 
punt núm. 14) 

 
14.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA, 

PSC, CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA DE RECONEIXEMENT DE LA CIUTAT DE 
SANT CUGAT A L’ARTISTA RUDOLF HÄSLER EN MOTIU DEL 90è ANIVERSARI 
DEL SEU NAIXEMENT. 

 
ANTECEDENTS 

 
Rudolf Häsler (1927 Interlaken (Suïssa) - 1999 Sant Cugat (Catalunya), després 

de recórrer bona part del món va decidir establir la seva residència (1970) a Sant 
Cugat on va viure amb la seva família els seus darrers 29 anys. 

 
La ciutat de Sant Cugat, representada en aquest Ple municipal, vol retre 

homenatge a Rudolf Häsler -artista- però també al Rudolf Häsler ciutadà. 
 
El llegat artístic de Häsler vinculat a la nostra ciutat és molt important en el 

conjunt de la seva obra, obra que en paraules d’Antonio Bonet Correa esdevé un 
índex i compendi de la visió del món durant la segona meitat del segle XX. 

 
La darrera etapa artística molt vinculada amb la nostra ciutat ens mostra un 

Rudolf Häsler racionalista que s’expressa a través d’un realisme crític i sobretot ens 
mostra una persona apassionada que mai va abandonar el somni utòpic de 
transformar el món a través de l’art. 
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Rudolf Häsler era un home extremadament meticulós, i aquest tret es reflecteix 
en la seva manera de preparar les teles, les pintures, els materials, els treballs 
preparatoris que per Argullol l’acosten al renaixement per la semblança amb les 
tècniques pictòriques emprades en el Quattrocento.  

 
Aquestes particularitats actualment es poden  observar fins al 19 de març de 

2017 visitant l’exposició antològica que ha organitzat el Centre d’art Bromer-Kunst 
situat a Roggwil (Suïssa) i la família Häsler. 

 
Häsler era, també, un home amb molta força de voluntat i d’una perseverança 

granítica, a prova d’adversitats com va demostrar lluitant i superant-se al llarg de la 
seva vida tal com explica el seu bon amic santcugatenc Gabriel Moreras.  

 
La seva cordialitat era la seva targeta de visita i la seva vinculació amb la nostra 

ciutat i la seva gent està en la retina de molts de nosaltres. Rudolf Häsler estimava el 
Monestir de Sant Cugat i el volia viure i veure cada dia. En la memòria de la ciutat 
queda el record d’en “Rodolfo”, com un veí més del centre, passejant pel carrer Villà, 
Valldoreix, Santa Maria, Santiago Rusiñol fins el Monestir. Un trajecte urbà, una 
passejada intencionada, una rutina diària que a ell l’omplia de vida i art, i a nosaltres 
ens omple de records, anècdotes i sobretot, d’humanisme. 

 
Per tot això, 
   
Atès la importància dels valors que ens ha transmès l’artista Rudolf Häsler com 

la constància, la força de voluntat, la resiliència i el llenguatge de l’art com a eina de 
transformació social.   
 

Atesa la seva exemplificant manera de treballar i la vàlua de tota la seva 
trajectòria artística.  
 

Atès que al juliol del 2017 es celebrarà el 90è aniversari del seu naixement. 
 
Es proposa al Ple municipal que la ciutat de Sant Cugat rendeixi un merescut 

homenatge a l’artista Rudolf Häsler i a la seva família que es concreta amb els 
següents acords: 

  
1.- Recordar i homenatjar al Sr. Rudolf Häsler en el 90è aniversari del seu 

naixement des d’aquest Ple Municipal. 
 

2.- Dissenyar un programa d’actes a realitzar durant el 2017 en diferents espais 
de la ciutat relacionats amb la figura de l’artista, la seva trajectòria  i la seva vinculació 
amb Sant Cugat, amb la participació dels seus tres fills i la seva filla.   
 

3.- Col·locar  una placa distintiva davant la casa on va viure el pintor i on 
actualment la família ha previst l’organització d’unes visites puntuals. 
 

4.- Proposar a la comissió de nomenclàtor, quan sigui oportú, la cerca d’un 
espai a la via pública de la ciutat en la seva memòria. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ara sí que recuperem el punt 14è i donem la 
benvinguda a la família Häsler, els volem donar la benvinguda avui en aquest plenari 
on diferents grups polítics volen fer un reconeixement i un tribut de la ciutat de Sant 
Cugat a l’artista Rudolf Häsler, amb motiu del 90è aniversari del seu naixement. Hem 
seguit des de Sant Cugat a través de la Tinent d’Alcalde els diferents esdeveniments 
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que s’han anat succeint i estem en aquest cas satisfets com a ciutat d’haver estat 
testimonis d’una part de la vida de Rudolf Häsler. Passo la paraula a la Sra. Fortuny 
per a que doni lectura i després donarem la paraula als diferents grups municipals. 
 

. TINENT D’ALCALDE SRA. CARMELA FORTUNY, EN NOM DE 
CONVERGÈNCIA: Bé, com doncs bé deia l’Alcaldessa afegir-nos a donar una 
benvinguda a la família Häsler i també al Gabriel Morera, íntim amic del Rodolfo. És 
evident que a la ciutat li toca fer aquest tribut, aquest reconeixement a l’artista i és per 
això que es desenvolupa i es presenta aquesta moció, que la nostra ciutat justament, 
la ciutat de Sant Cugat dediqui un merescut reconeixement a la figura de l’artista 
Rudolf Häsler, pel que va ser, però també pel que ha suposat per la nostra ciutat. No 
podem oblidar que va ser un dels impulsors de l’artesania cubana, l’artesania més 
industrial, això ens ho explicava molt la seva família i amb els diferents documentals 
que hem pogut ser testimonis, però que també va ser una persona que va recórrer 
mig món i que, finalment, va decidir establir-se a la ciutat de Sant Cugat, on va viure 
però sobretot on va desenvolupar la seva maduresa artística. El Rudolf Häsler, el 
Rodolfo, conegut per tots, era un home d’esperit lliure, que la família sempre comenta 
que vivia més enllà de la realitat i dibuixava i pintava més enllà de la realitat i que 
s’estimava molt el Monestir, que sovint el volia viure, però també el volia veure cada 
dia i també en la memòria de molts santcugatencs i santcugatenques tindrem aquests 
trajectes urbans que l’artista feia pel carrer Villà, per Santiago Rusiñol, pel mateix 
carrer Valldoreix, pel carrer Santa Maria, fins arribar, evidentment, en aquest estimat 
Monestir per part d’ell i per part de tots els santcugatencs. Una rutina diària que 
l’artista omplia, no en rutina, sinó que l’omplia en vida i que l’omplia en art i pensem 
que l’obra d’aquest artista és poc coneguda pels santcugatencs i les santcugatenques, 
és poc coneguda i pensem també en aquest cas en un treball conjunt que hem fet 
amb la família doncs que és necessari aquest reconeixement coincidint amb el 90è 
aniversari del seu naixement. Per tant, es proposa en aquest Ple municipal un 
merescut homenatge a l’artista Rudolf Häsler i a la seva família i que es concreta amb 
els següents acords: recordar i homenatjar el Sr. Rudolf Häsler, en el 90è aniversari 
del seu naixement des d’aquest Ple municipal; dissenyar un programa d’actes a 
realitzar durant el 2017, en diferents espais de la ciutat relacionats amb la figura de 
l’artista, la seva trajectòria i la seva vinculació amb Sant Cugat amb la participació dels 
seus 3 fills i la seva filla; col·locar una placa distintiva davant la casa on va viure el 
pintor i on actualment la família ha previst l’organització d’unes visites puntuals; i 
proposar a la Comissió de Nomenclàtor quan sigui oportú la cerca d’un espai a la via 
pública de la ciutat en la seva memòria. Moltíssimes gràcies. 
 

. TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Molt bon vespre a tothom. Jo crec que aquesta era una de les 
assignatures pendents que tenia la nostra ciutat amb un dels artistes més 
contemporanis. Rudof Häsler era un veí, jo no tenia tanta amistat com per dir-li 
Rodolfo però sí que me’l creuava molt sovint en el barri del centre i era un home 
particular, era un home gran, de gran tamany, de grans dimensions, però que a més 
sempre anava amb una mirada cap al Monestir, com deia ara la Carmela. Hi vaig 
tractar poc, la veritat és que hi vaig tractar poc, però després me’n vaig adonar de la 
repercussió de la seva figura i quan un se n’adona que ha conegut a una persona que 
té una certa rellevància i que després no ha pogut compartir, perquè no n’era 
conscient, doncs home, sap greu, perquè possiblement l’hagués abordat, jo que no 
tinc pels a la llengua li hagués parlat. Sí que n’he parlat amb els seus fills, avui el gran 
present i bé, hem debatut algunes vegades. Jo crec que la repercussió, ho parlàvem 
l’altre dia, ens vam trobar al carrer Valldoreix i vam estar comentant i la repercussió de 
la seva obra potser és el que deies, que no estava ben referenciada, que no se li havia 
fet reconeixement. Jo recordo fa, potser cinc o sis anys, sí que va haver una exposició 
al Monestir, les dates em manquen, i a mi em va “frapar” molt el seu realisme i el 
color, la llum que impregnaven els seus retrats, els propis retrats que feia i, per tant, jo 
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crec que d’haver viscut aquesta experiència i ara retre homenatge jo crec que se li fa 
justícia a una persona que podem dir que encara que nasqués fora era un bon 
santcugatenc i gaudia de la ciutat. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Senzillament, moltes gràcies a la família per la seva assistència. Comunicar-los que 
des del nostre grup ens sumem, per descomptat, a la commemoració, al 
reconeixement i l’homenatge a Rudolf Häsler persona, sobretot artista, la seva tasca 
artística ingent i al seu llegat i felicitar-nos també per aquest trosset de la seva vida 
que va viure a Sant Cugat, doncs també ens sentim orgullosos i moltes gràcies. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, 
en primer lloc en nom meu i en nom dels meus companys del grup municipal d’ERC-
MES saludar-los. Contents de veure’ls en aquest Ple. No hem tingut ocasió de parlar 
abans i per això aprofito l’avinentesa, no he d’afegir massa més, el que ha dit la Tinent 
d’Alcalde a mi em sembla que resumeix perfectament la majoria d’aquest Ple el que 
vol fer en reconeixement a la figura del seu familiar, per tant, felicitats a la família, 
també al Gabriel Morera, per la part que li toca. Diuen que els bons amics també 
formen part de la família i estic convençuda, coneixent el Gabriel, que així era. En tot 
cas, la gent de Sant Cugat ens sentim molt orgullosos de que Häsler decidís passar, 
després de rodar per tot el món, un final de la seva vida a la nostra ciutat i que es 
considerés un santcugatenc més, això ens omple d’orgull i, per tant, no podem fer 
altra cosa que sumar-nos a aquesta iniciativa, felicitats, en tot cas, és el que tocava.  
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Sí, moltes gràcies i bona tarda, sobretot a la família, que s’acaba d’incorporar. 
Volem dir-los que el nostre grup va donar suport des del primer moment a la proposta 
de reconeixement a l’artista Rudolf Häsler, per la seva dimensió artística i per la seva 
vinculació amb la nostra ciutat, sobre tot durant els darrers anys de la seva vida. 
Aquesta vinculació es va fer palesa de forma molt especial, concretament l’any 2010, 
amb una retrospectiva de la seva obra, que vam poder veure a la Casa Aymat i que 
encara avui recordem. El reconeixement que li farem ara a Sant Cugat, ja se li ha fet a 
la seva terra natal i estem convençuts que l’exposició que podrem veure, esperem, al 
llarg de la tardor, així com el naixement de la Fundació que es preveu crear, servirà 
per a que els santcugatencs i santcugatenques puguem conèixer millor la seva figura, 
tant com artista com a persona. Per tant, nosaltres donem suport a l’homenatge i al 
programa d’actes que es dissenyi a partir d’ara per fer-ho possible.  
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLAZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Muy 
buenas tardes, Familia Häsler. Voy a hacer tanto la presentación como…, va a ser 
conjunta. Ciutadans no puede sino sumarse a este homenaje al pintor en el que a día 
de hoy con la presentación de esta moción rendimos tributo, Rudolf Häsler y 
quisiéramos también que esta muestra de gratitud fuera extensiva a su viuda y 
descendientes, que de una forma u otra siguen vinculados al arte y han hecho de éste 
su medio de vida, lo cual es de agradecer porque la vida del artista, el de verdad, 
suele asemejarse más a una travesía por el desierto y a un salto al vacío, antes que a 
una cómoda existencia. Es de recibo subrayar y poner de relieve la magnitud de la 
obra que Rudolf Häsler realiza en nuestro municipio y que creemos no se ha valorado 
en la dimensión que merece. Ciertamente me lo indicó su hijo Alejandro con toda la 
razón del mundo la madurez del artista se desarrolló en nuestra localidad a lo largo de 
prácticamente tres décadas. Si descontamos la infancia, la mitad de su obra adulta la 
desarrolló en nuestra localidad. Existe una película, la cual habremos visto la mayoría 
de nosotros llamada “Un lugar en el mundo”, dirigida de forma magistral por Adolfo 
Aristarain, pues bien finalmente y muy probablemente para Rudolf Häsler, ese lugar 
en el mundo fue finalmente Sant Cugat del Vallés. De espíritu libre, su obra tiene lugar 
ya sea en los paisajes alpinos o en el desierto, en el Caribe o en el Mediterráneo. 
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Viajero también Rudolf Häsler en el auténtico sentido de la palabra, en el auténtico 
sentido, el viaje como adaptación al medio y como descubrimiento personal. Su 
espíritu libre fue, precisamente, el que reportó algún que otro contratiempo como el 
acontecido en Cuba, cuando la política tiene la nefasta tentación de inmiscuirse en la 
cultura y de pretender servirse de ella. Ya lo decía el también pintor y escultor francés, 
Jean Dubuffet, cuando los Gobiernos se encargan de proteger a las artes es el fin de 
todos. Por último y de forma absolutamente secundaria, puesto que aquí hoy lo 
principal es el reconocimiento del artista es mi deber hacer saber a los presentes que 
nuestro partido ha procurado que la moción fuera ya institucional. Señores de 
Convergencia, quien gobierna la ciudad, debe procurar el consenso y máxime cuando 
nos referimos a temas culturales. Sra. Fortuny, hoy le regalo otra cita, ya que 
hablamos de arte “la política es el arte de lo posible”. Esperamos en el futuro un 
poquito más de generosidad, sobre todo cuando los consensos son tan fáciles de 
conseguir. Familia Häsler, felicitarles en este día y que también en el futuro podamos 
celebrar conjuntamente el centenario. Muchas gracias y votaremos a favor de la 
moción. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Bienvenidos y gracias por estar aquí y para mi es simplemente un honor poder 
reconocer la trayectoria artística de una persona que era un santcugatenc de 
adopción, pero que como han dicho aquí, desarrolló buena parte de su obra en Sant 
Cugat. Entonces, para nosotros, yo creo que es un deber reconocer esa trayectoria 
puesto que Rudolf Häsler ha sido un artista internacional muy importante. Entonces, 
bueno, es verdad que nosotros en un primer momento pues no nos sumamos a la 
moción por alguna diferencia de cómo estaba planteada, también le habíamos pedido 
a la Concejal de Cultura que nos hubiera propuesto la moción antes para poder llegar 
a un acuerdo y hacer un texto conjunto ya de entrada, pero en este caso como 
siempre estamos a favor de estos reconocimientos, y en este caso de Rudolf Häsler, 
que fue tan importante para Sant Cugat, bienvenida sea y felicidades.  
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Nada más que felicitarlos 
y la verdad que a veces en el Pleno tenemos debates muy fuertes y que te ponen el 
corazón en la boca, pero en esta ocasión se siente una inmensa alegría de poder 
hacer esto en positivo y un merecido homenaje al pintor.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

(La present moció fou aprovada per assentiment dels 25 membres electius 
presents). 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo faria un gran aplaudiment. Moltes gràcies i sí 
que ens agradaria si la família, l’Alejandro, si ens vols adreçar unes paraules. 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. ALEJANDRO HÄSLER, EN REPRESENTACIÓ DE LA 
FAMÍLIA, EN ELS TERMES DE L’ART. 13 DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
Jo diré unes paraules d’agraïment. Per començar, vull agrair a l’Alcaldessa, Mercè 
Conesa i a tots els responsables de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Cugat, 
començant per Carmela Fortuny així com Cristina Recasens, Jordi Gonzalez i Lluis 
Campins. Espero no oblidar-me de cap nom, però és un agraïment general, i als 
representants de tots els partits polítics, per aquesta proposta de commemoració del 
90 aniversari de Rudolf Häsler, artista suís i veí de Sant Cugat durant els darrers 30 
anys de la seva vida, amb una sèrie d’activitats culturals. De tot cor, a tots, en el meu 
nom i de la meva família, moltes gràcies. Entre el Rudolf Häsler i Catalunya va tenir 
lloc una veritable història d’amor, que va començar l’any 1971, amb l’arribada de la 
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nostra família al complert, procedents d’Almeria, on havíem passat 2 anys, en arribar 
de Cuba. Mentre vivíem a Almeria, el pare havia de travessar tota Espanya i França 
per arribar a Suïssa. Una vegada es va aturar a Barcelona i li va agradar molt, 
moltíssim. Podria estendrem de forma gairebé interminable explicant anècdotes de les 
seves visites a Josep Pla, al Mas Llofriu o a la filla de Manolo Hugué a Caldes, o com 
cada cap de setmana ens ficàvem tota la família dins del cotxe i recorríem Catalunya 
poblet per poblet. Llegiré en canvi un fragment d’un dels seus llibres, del capítol titulat 
Catalunya: “Un dia li vaig dir a la meva dona: demà vaig a Barcelona per veure com és 
aquesta ciutat que fa tant de temps que vull conèixer –tradueixo literalment del seu 
llibre en alemany-. Em vaig quedar uns dies a la ciutat i un dia a la Plaça Catalunya 
vaig veure el cartell dels Ferrocarrils Catalans. Hi havia allà noms tan bonics com La 
Floresta, Valldoreix i Sant Cugat. Valldoreix, la vall daurada, em va semblar el més 
bonic”. Aquest escrit parla molt de com ell era. Repeteixo, “Valldoreix, la vall daurada, 
em va semblar el més bonic. Així vaig comprar un bitllet i travessant el Túnel del 
Tibidabo em vaig trobar al Vallès, buscant-hi un lloc per viure. De tornada a Mojàcar 
ens vam ficar tots dins del cotxe i vam abandonar Andalusia amb destí Catalunya. Dos 
anys després ens vam mudar a Sant Cugat i vam prendre una casa amb un jardí 
català, amb el seu xiprers i la seva ombrosa figuera, que faria els seus saborosos 
fruits a tothom. Les roses florien durant tot l’any en aquest jardí de somni, sense que 
hi hagués un sol dia en que no pogués olorar el seu perfum”. Aquesta idea de 
Catalunya com un arbre ple de fruits i generós, una idea molt mediterrània i 
assolellada, es va fer realitat en les múltiples exposicions que la Generalitat li va 
dedicar en vida i que Sant Cugat li va dedicar tant quan era viu com després de la 
seva mort. Moltíssimes gràcies. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltíssimes gràcies per aquestes paraules. 
Gràcies a tots els membres de la Corporació, als veïns i veïnes que hi són per 
acompanyar-nos també en aquest tribut a Rudolf Häsler, que es celebrarà al llarg 
d’aquest any 2017, amb diferents activitats on tots i totes hi estan convidats i també de 
nou, com Alcaldessa de la ciutat, dir que quan aconseguim grans consensos per 
honorar persones que han treballat pel bé de la nostra ciutat, que han treballat per 
defensar l’art, per defensar la cultura, és quan fem que en definitiva la nostra ciutat 
progressi i vagi endavant. aquesta mirada local, però també la mirada tan 
internacional de Rudolf Häsler ens posiciona de nou com una ciutat que vol no només 
preocupar-se del que passa als nostres veïns i veïnes, del que passa a la ciutat, sinó 
del que està passant al món. Per tant, moltíssimes gràcies per fer-nos partícips, 
gràcies a la família, gràcies Gabriel també i els agraeixo que haguem pogut 
consensuar i aprovar per unanimitat aquest punt. 

 
Passem doncs a la següent moció, jo els acomiado aquí a la família Häsler si 

volen continuar en el plenari poden, però és un plenari feixuc i jo si vostès volen són 
molt ben benvinguts, però sinó estan excusats, evidentment, per deixar el plenari quan 
vulguin. Moltes gràcies. 
 

16.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES, ICV-EUiA 
I CONVERGÈNCIA PER TAL QUE LA TARGETA VERDA METROPOLITANA 
S’IMPLANTI SENSE DISCRIMINAR ELS MUNICIPIS PERTANYENTS A L’AMB 
FORA DE LA ZONA 1 DE TARIFACIÓ INTEGRADA. 

 
ATÈS que cal que el conjunt de governs amb competències sobre la mobilitat i 

el transport públic instaurin sense demores mesures de lluita contra la contaminació 
atmosfèrica que patim, que dóna lloc a moltes morts prematures i on el vehicle privat 
és el principal causant.  
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ATÈS que l’Àrea Metropolitana de Barcelona està estudiant implantar, de cara a 
la primavera-estiu 2017, la targeta verda metropolitana amb el propòsit de premiar les 
persones que canviïn definitivament el cotxe privat pel transport públic.  

 
ATÈS que aquest nou sistema de tarifació ambiental va associat directament al 

fet de donar de baixa i desballestar un vehicle privat (dels models més contaminants 
amb més de 10 anys) i no haver adquirit cap nou vehicle, ni abans de la data de 
desballestament ni amb posterioritat. 

 
ATÈS que l'objectiu de la iniciativa és adoptar una nova mesura de mobilitat per 

reduir la contaminació atmosfèrica que provoca el trànsit rodat i millorar la qualitat de 
l'aire de la metròpolis. 

 
ATÈS que per tal de ser-ne beneficiari caldrà estar empadronat en un dels 36 

municipis metropolitans, entre els quals es troba el nostre municipi. 
 
ATÈS que el funcionament que s’està estudiant és molt semblant al que regeix 

la targeta rosa gratuïta: un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, 
amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en els serveis de 
transport públic que operen a la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat. 

 
ATÈS que la targeta verda, tal i com s’està estudiant implantar, tan sols 

permetria viatjar en els serveis de transport públic que operen a la zona tarifària 1 del 
sistema tarifari integrat.  

 
ATÈS que el municipi de Sant Cugat del Vallès forma part de la zona tarifària 2 

del sistema tarifari integrat. 
 
ATÈS que la ciutadania de Sant Cugat pateix un greuge respecte a altres 

ciutats metropolitanes: mentre Castelldefels, per posar un exemple, forma part de la 
zona 1; Sant Cugat, tot i ser més a prop de Barcelona, forma part de la zona 2. 

 
ATÈS que l’Ajuntament de Sant Cugat ja s’ha pronunciat en diverses ocasions 

sobre la necessitat de posar fi al greuge que pateix la nostra ciutat pel que fa al 
transport i la mobilitat metropolitana.  

 
ATÈS que la Generalitat de Catalunya no ha donat compliment encara als 

acords adoptats per la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de 
Catalunya, a proposta del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
en la sessió tinguda el 30 d’octubre de 2013, que preveien, entre d’altres aspectes, 
que la implantació del nou sistema de validació i venda basat en la T-Mobilitat havia 
de tenir lloc abans de finalitzar la desena legislatura. 

 
ATÈS que la targeta verda metropolitana, tal com s’està estudiant implantar, 

suposarà un nou greuge per a la ciutadania de Sant Cugat.  
 
Per tot això, es proposa que el Ple municipal de Sant Cugat del Vallès 

acordi: 
 
PRIMER.- Instar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a, en cas d’implantar-se, 

no circumscriure la targeta verda metropolitana a la zona 1 del sistema tarifari integrat 
i implantar-la com un títol de transport que permeti viatjar en els serveis de transport 
públic que operen a tots els municipis que formen part de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
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SEGON.- Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol a que 
impulsin sense demora totes aquelles actuacions prioritàries i urgents per reduir els 
límits de la contaminació atmosfèrica que patim.  

 
TERCER.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a l’Autoritat del Transport 

Metropolità i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ  
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: En 
primer lloc m’agradaria agrair especialment al company d’ICV-EUiA, el Sr. Gutiérrez, 
per les aportacions que ha fet a la moció, que sens dubte l’han fet més enriquidora i al 
grup de Convergència per haver-s’hi sumat i, per tant, ja sabem d’entrada que és una 
moció que serà aprovada. Dit això, començo amb l’explicació de la moció. Ens trobem 
el mes passat, el mes de desembre, vam ser coneixedors a través dels mitjans de 
comunicació per part del Socialista Antonio Poveda, Vicepresident de transport i 
Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que l’Àrea Metropolitana estava 
estudiant impulsar una nova targeta de transport, la T-Verda, en el marc de mesures 
per lluitar contra la contaminació atmosfèrica. Aquesta doncs, aquest nou títol de 
transport seria un títol de transport al quan s’hi podrien acollir qualsevol dels residents 
en algun dels 36 municipis metropolitans i per tenir-hi dret el que calia era donar de 
baixa un dels vehicles més contaminants i comprometre’s a no adquirir-ne un de nou. 
La sorpresa que per a nosaltres suposava això i sorpresa malgrat formar part del 
Govern metropolità i, per tant, assabentar-nos, a més, pels mitjans de comunicació, 
fou que aquesta targeta metropolitana només funcionaria a la Zona-1 del sistema 
integrat de transport, zona on no forma part la ciutat de Sant Cugat. Per tant, ens 
trobàvem amb la situació en que un santcugatenc que donés de baixa un vehicle que 
complís els requisits se li entregaria una targeta de transport que no podria fer servir a 
la seva ciutat, perquè la Zona-2 no en formava part. Nosaltres entenem que aquesta 
situació segur que no ajuda en termes de millorar la contaminació atmosfèrica, 
entenem que és una nova discriminació a la nostra ciutat, ho hem dit repetides 
vegades. El fet que Sant Cugat formi part de la Zona-2 del sistema de transport 
metropolità, mentre altres ciutats que són més pròximes a Barcelona, com és el cas 
de Castelldefels, ai perdó, més llunyanes de Barcelona, com és el cas de 
Castelldefels, sí que formin part de la Zona-1 és una discriminació, però encara és 
una discriminació molt més evident el fet d’implantar un títol de transport en el que de 
fet els santcugatencs no ens hi podíem acollir. És per això que, en la mesura que 
s’estudia implantar o no aquesta nova targeta, que no sabem encara si acabarà 
implantant-se, però en cas que s’implanti el que enteníem que des del Consistori 
havíem d’instar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a que replantegés l’àrea on 
aquesta targeta seria vàlida i que incorporés, per tant, tots els municipis que formen 
part de la Zona-2, també en la Targeta Verda. Per això, demanem en el Consistori que 
es comprometi a això, a instar a l’Àrea Metropolitana i, en tot cas, per incorporació del 
Grup d’ICV-EUiA, al qual agraïm doncs instar també a la Generalitat i al Govern 
espanyol a impulsar altres mesures per tal de lluitar contra la contaminació 
atmosfèrica que patim.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, aquesta moció per a nosaltres està molt vinculada amb la que hem aprovat per 
unanimitat fa una estona, sobre la millora de la qualitat de l’aire. Creiem que mesures 
com aquesta, són mesures que, bé, poden ajudar a desincentivar el cotxe i que, per 
tant, és necessari plantejar-la. Gairebé diria que les mesures que ajuden a millorar la 
qualitat de l’aire són obligatòries moralment, però cal pensar-les molt i molt bé. Cal dir 
que les esmenes finalment incorporades que hem presentat en aquesta moció anaven 
en dues línies: primer, per deixar clar que el Govern de l’Àrea Metropolitana, quan va 
fer aquesta proposta doncs deixar clar que és una proposta i que, per tant, està en 
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estudi i que pot ser inclús que no s’acabi aplicant. De fet, tal i com està plantejat ara 
mateix nosaltres expressem els nostres dubtes. Per exemple, no entenem quin serà el 
mecanisme que els usuaris de la T-Verda no acabin adquirint un cotxe al cap d’un 
temps, o també perquè creiem que cal abaixar tarifes per a tothom i no solament oferir 
bitllets gratuïts a persones que deixen d’utilitzar el cotxe. Què passa amb els que mai 
han tingut cotxe i sempre han fet servir el transport públic? És a dir, aquelles persones 
que exerceixen una militància amb el transport públic, què és que han de seguir 
pagant? Això ens genera dubtes; i en segon lloc, també s’ha incorporat que no era 
solament una discriminació als santcugatencs i santcugatenques sinó a la ciutadania 
de molts municipis de l’Àrea Metropolitana. No volíem que es vinculés a aquella 
reivindicació que a vegades hem sentit sobre passar a pertànyer a la Zona-1 de l’ATM 
sinó a la necessitat de democratitzar encara més i, per tant, superar les desigualtats 
que encara es produeixen a la mobilitat. En aquest sentit, hem signat la moció i, per 
tant, demanem que efectivament s’aprovi en aquest Ple. 
 

. TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Bé, nosaltres també ens hem afegit a aquesta 
moció tot i que al principi ens va explicar el grup proposant, que ells estan al Govern 
de l’Àrea Metropolitana, que sentien parlar d’això, també ICV-EUiA a la Comissió 
Informativa va dir que faria aquestes esmenes, però nosaltres ens hi hem volgut 
sumar perquè qualsevol oportunitat de millora cap als nostres ciutadans doncs 
pensem que ho hem d’agafar, ara, recordant una miqueta també, com ha dit ara el 
Ramon Gutiérrez, en aquests moments a l’Àrea Metropolitana s’està començant a 
parlar de la Targeta Verda, que és una targeta que ells li diuen Social, com la targeta 
rosa, on com ja ha dit l’Èric Gómez, es beneficien les persones que desballestin un 
cotxe en els últims 6 mesos, o vulguin desballestar i això els dóna l’oportunitat de 
gaudir de transport gratuït durant 1, 2 o 3 anys. En això tenen dret, que ens hem reunit 
també amb l’Àrea Metropolitana per demanar informació al respecte, a això tenen dret 
totes les persones que viuen a l’àrea metropolitana. Com deia el Ramon, en aquests 
moments hi ha 18 municipis que formen part de l’Àrea Metropolitana i que no estan a 
la primera corona. El que jo penso que és positiu que se’n parli, és una mesura contra 
la contaminació, que és un tema del que hem aprovat abans institucional i que ens 
preocupa moltíssim com a municipi, però sí que és cert que en aquests moments 
s’està desenvolupant, queden molt serrells per fer, un ciutadà de Sant Cugat podrà 
demanar, en teoria demanar, aquesta targeta, l’únic que com heu dit, no la podrà 
utilitzar a Sant Cugat però la podrà utilitzar per anar de Barcelona a Castelldefels i els 
seus familiars. Pensem, des de Convergència, que falta posar fil a l’agulla, que són 
iniciatives que s’estan començant a treballar sobretot pel tema de la qualitat de l’aire i 
el foment del transport públic, no sabem exactament com acabarà però atès que la 
presentaven Grups que estan governant en aquests moments a l’Àrea Metropolitana i 
que som nosaltres els que estem a l’oposició, ens ha semblat que era interessant per 
a la ciutat i, per tant, tot sigui benvingut el que ens pugui ajudar.  
 

TORN DE POSICIONAMENT 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Sólo un pequeño apunte 
para decir que cómo no el voto a favor de esta moción y con el horizonte en que algún 
día podamos viajar de un lado a otro sin tener que pagar estas costosas zonas que 
muchas veces lo que hacen es evitar que tú te subas al tren porque hoy en día te 
puede salir más barato un viaje a según qué lugar de Barcelona, para 3 personas en 
el coche que coger el tren para 3 personas en Sant Cugat. Entonces yo creo que es 
un camino positivo el que se está haciendo y cómo no, voto favorable. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosotros estamos en la línea que acaba de decir la Sra. Paraira, es decir, es en la 
AMB donde se tiene que tramitar todo esto, hay aquí partidos que están allí 
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gobernando y que ya lo ha dicho el Sr. Gómez, que ellos se enteraron por las noticias 
pues de esta propuesta que había en ciernes y bueno, pues sí, lo que hay que pedir a 
la AMB es que actúe con un poco más de implicación de los municipios que están 
dentro del Área Metropolitana de Barcelona e informe de estas voluntades, al menos 
del equipo de Gobierno de la AMB. Todos tenemos Grupo en la AMB pero no 
participamos del Gobierno, nosotros por ejemplo, Convergencia tampoco y 
Ciudadanos tampoco y los demás creo que… CUP tampoco, pero entonces lo que 
necesitamos es que en la AMB, que es quien tiene esas competencias regule todo 
esto mucho mejor. Y no quería dejar de recordar que nosotros hemos pedido en 
muchas ocasiones que Sant Cugat estuviera incluido en la Zona-1, para que mientras 
no entra en vigor la T-Movilidad, la famosa T-Movilidad que tenemos allí pendiente de 
aprobar desde hace mucho tiempo, al menos que estemos en la Zona-1 y los 
ciudadanos de Sant Cugat puedan pagar menos importe, menos dinero en transporte 
público.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Nuestro 
grupo municipal votará a favor de la moción presentada por el grupo ERC-MES, no 
sólo porque nos parezca apropiado que se fomente el transporte público, sino porque 
muchas iniciativas de mejora del transporte público están recogidas en el programa 
municipal con el que nos presentamos a este mandato. Esta iniciativa nos parece 
buena, pero totalmente insuficiente. Hagamos números, si una persona baja con su 
nieto a Barcelona a llevarlo al colegio el coste es de 3 euros por persona, Zona-2 ¿de 
acuerdo? Estamos hablando de un total de 6 euros por el transporte. Cuando una 
persona coge su coche particular y baja con el mismo coche a la zona alta de 
Barcelona, Sarriá por ejemplo, es Zona-2 también, el coste es de 4,18 euros, más 1 
euro de coste de los 10 minutos de desplazamiento. Entonces, a partir de aquí, ya no 
es rentable una tarjeta verde ni ningún tipo de aplicación que no sea atractiva hacia el 
ciudadano. Estamos hablando de que si estamos una segunda o una tercera persona 
que va acompañando en los Ferrocarriles de la Generalitat se hace completamente 
inviable, estamos hablando de diferencias de hasta un 60, 70, 80% de precio respecto 
al valor de desplazarse en coche. Por tanto, la medida nos parece buena, pero no nos 
parece atractiva. Es cierto, hay descuentos para T-10, hay descuentos para grupos, 
pero también hay descuentos en el peaje de los Túneles de Vallvidrera para vehículos 
de alta ocupación, de hasta un 30%, por lo tanto, la propuesta no nos parece atractiva. 
Con estos números la política ambiental de la Generalitat no tiene sentido, la 
propuesta de la tarjeta verde es viable pero al mismo tiempo utópica, nadie en las 
condiciones que estamos hablando dejará su vehículo, por antiguo que sea, para 
adquirir el derecho gratuito de transporte, sin contar la incomodidad del transporte 
público, saturado, a veces defectuoso y muchas veces impuntual. Esquerra 
Republicana-Mes, Iniciativa y Convergència denuncian con esta moción un agravio 
comparativo pero ¿qué han hecho durante los diferentes gobiernos en que ellos han 
estado?, ¿no renovaron la explotación de los peajes del Vallès los señores del 
tripartito a la empresa Vertix durante 25 años?, ¿qué hizo nuestro alcalde, el Sr. 
Recoder, cuando estuvo como responsable de Fomento en la Generalitat y con 
capacidad de darnos la zona 1?, ¿qué está haciendo el gobierno de Junts pel Sí, que 
desde el 2013 intenta sacar adelante la iniciativa de la T-Mobilitat que beneficia a los 
ciudadanos desde el punto de vista fiscal y medioambiental?, cuatro años de desierto, 
cuatro años de ninguna actividad. Pues no han hecho otra cosa que parches que no 
satisfacen a nadie, cuya aplicación no beneficia más que a un grupo mínimo de 
personas y cuya competencia, efectivamente, no recae en este ayuntamiento. 
Votaremos a favor aquí, en el Parlament, en el Congreso y donde sea todo aquello 
que beneficie a la ciudad de Sant Cugat pero por favor señores del Junts pel Sí, 
pónganse a trabajar donde toca. 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Ciprián, això és l’Àrea Metropolitana, a l’Àrea 
Metropolitana Junts pel Sí no hi és, jo només li dic, ho hem entès bé? AMB, Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

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

Nosaltres des de la CUP votarem a favor també, estem a favor de la implementació 
de la targeta verda, malgrat que algunes intervencions crec que ens han portat a 
terrenys de debat que, al menys nosaltres, creiem que no són els que estem tractant 
en aquesta moció. Votarem a favor, creiem que és una mesura positiva i necessària 
per la contaminació, per millorar la mobilitat, per la qualitat de l’aire, és una mesura 
bona, positiva, però insuficient. Hi ha dues qüestions que nosaltres creiem que són 
cabdals, una és que totes aquestes mesures mentre no hi hagi una millora del sistema 
del transport públic que tenim a casa nostra, doncs per molt que incentivis és molt 
difícil que la gent pugui fer la seva vida quotidiana si no hi ha un transport públic real, 
públic vol dir que tingui universalitat d’accés i a casa nostra no passa això, ni a 
Catalunya ni a l’Estat espanyol, perquè el transport públic és massa car i la majoria de 
la gent paga molts diners per desplaçar-se per qüestions necessàries com a anar a 
treballar. Hi ha temps en aquesta qüestió de la targeta verda perquè em semblaria 
il·lògic i un greuge evident als santcugatencs per tant creiem com que s’està estudiant 
estem en una fase encara per explorar, està bé que el Ple de l’ajuntament es posicioni 
per tal de recordar que Sant Cugat també som aquesta Àrea Metropolitana i per tant 
endavant la targeta verda recordant que és un pas però que el que hem d’acabar fent 
al final és eliminar el vehicle privat perquè és insostenible, contamina i porta al món 
cap a un precipici ecològic del qual no ens podrem refer. 

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

DEL PSC: Sé que no ho fa expressament Sr. Gómez, però dir “el socialista Antonio 
Poveda”, home!, una mica de respecte que és el Vicepresident de l’Àrea de Mobilitat 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, perquè és clar si no ho diem tot semblava que 
passava un senyor per allà i resulta que era socialista i va dir que faria la targeta 
verda, jo crec que és bo explicar les coses també perquè quedin en acta. No fa falta 
que em contesti, és una acotació. 

 
Són d’aquelles mocions preventives, d’aquelles mocions que es fan a partir de 

titulars de diari i a partir d’alguna referència però que encara no hi ha res perquè 
s’està discutint, ho estem discutint amb el seu grup i amb el grup d’Entesa a l’Àrea 
Metropolitana conjuntament per veure com tirem aquesta iniciativa des de govern, per 
tant crec que som corresponsables i som corresponsables tots plegats, o al menys els 
socialistes som corresponsables algunes vegades. En aquest sentit, però, sí que és 
cert que podríem obrir el debat de la tarifació de la mobilitat, però és clar, si ni l’Estat, 
ni la Generalitat, ni l’ATM, ni l’Ajuntament de Barcelona encara avui dia estem d’acord 
de com s’ha de fer, doncs és un debat que s’ha d’obrir i que per tant donaria moltes 
hores de conversa però que de ben segur no som la majoria experts en mobilitat, ni en 
tarifació, el que sí que tots creiem i tots hi estem d’acord és que hauríem de superar 
aquesta tarifació, aquestes corones tarifàries, perquè tots tinguéssim i gaudíssim del 
mateix transport, però això requereix recursos i recursos dels quals alguns 
ajuntaments com el nostre en el seu moment no tenia per formar part d’aquesta 
corona tarifària. En tot cas jo crec que és una mesura positiva, nosaltres li donarem 
suport a aquesta moció preventiva per si de cas, però ja li dic que des del nostre grup 
municipal d’aquí el que farem és impulsar el debat a l’Àrea Metropolitana perquè arribi 
a bon port i que Sant Cugat, com no pot ser d’una altra manera, quedi ben parat en 
aquesta situació i en el cas hipotètic que s’instal·lés aquesta targeta verda. 

 
. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: En 

primer lloc demanar disculpes al Sr. Tinent d’Alcalde, no sabia que fóssim tan curosos 
amb el tema dels protocols quan formen part de govern, però en tot cas totes les 
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meves disculpes al Vicepresident de Transport i Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Dit això, el mateix respecte haguéssim agraït els qui som membres del 
Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que en lloc de convocar al Consell de 
Govern de l’Àrea i informar a tots els membres del Govern prèviament, doncs el que 
va fer va ser trucar a Televisió de Catalunya i guanyar 30 segons de glòria en un 
Telenotícies, haguéssim agraït exactament el mateix respecte, per tant li demanaria a 
vostè que potser el té més a prop, que li traslladi que Esquerra Republicana agrairíem 
aquest respecte. 

 
Dit això contesto pel que de debò havia demanat la paraula, i és que el grup de 

Ciutadans em sorprenen, nosaltres hem donat suport sempre, sempre, a canviar el 
sistema, entenem que el sistema és injust, no només per Sant Cugat, vam defensar la 
T-Mobilitat i ho vam fer fins i tot el mandat passat quan no formàvem part d’aquest 
Consistori, i de fet l’atès 11 de la moció fa referència a una proposta del grup 
parlamentari que és específica de Sant Cugat però que és sobre la implementació 
d’un nou sistema de la T-Mobilitat, i aquesta moció del grup d’Esquerra que vam 
presentar preveia que, mentrestant, fóssim part de la zona 1 però amb un petit matís, i 
avui que hi ha tants estudiants de l’Autònoma també està bé dir-ho i és que si passem 
a la zona 1 què passa amb els estudiants que viatgen a l’Autònoma, nosaltres ho vam 
preveure i vam demanar un títol específic pels estudiants de l’Autònoma perquè no 
enteníem que haguessin de sortir perjudicats, per tant la cosa va anar a l’hora, si 
mentre no es fa una T-Mobilitat passem a la zona 1, d’acord, però resolguem coses 
concretes que afectarien a molta gent. I finalitzo dient que evidentment el govern de 
Junts pel Sí podria fer més però és fa difícil fer més quan les aportacions de l’Estat a 
l’Autoritat del Transport Metropolità, de la qual en forma part, en els darrers 5 anys 
s’han reduït a menys de la meitat del que feien 5 anys abans, i malgrat això s’han 
hagut d’anar assumint per la resta d’administracions aquesta manca d’aportacions de 
l’Estat. De ben segur que si l’Estat hagués mantingut les seves aportacions 
haguéssim pogut fer alguna cosa més. 

 
TORN DE VOTACIÓ 

 
(La present moció fou aprovada per assentiment dels 25 membres electius 

presents). 
 
17.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES, 

CONVERGÈNCIA I C’s PER PRENDRE MESURES DAVANT ELS CASOS DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA AMB PRESÈNCIA D'ANIMALS DOMÈSTICS. 

 
Aquesta moció es presenta en nom de l’associació VioPET i compta amb 

el suport de la Plataforma Animalista de Sant Cugat del Vallès (PAS) 
 
ATÈS que la protecció dels animals ha de ser també una prioritat d'aquest 

Ajuntament, com ja s'ha demostrat en les anteriors mocions sobre dret animal 
aprovades per aquest ple. 

 
ATÈS que en molts casos de violència de masclista la víctima té algun animal 

de companyia com gossos o gats. 
 
ATÈS que moltes vegades el maltractador també dirigeix els seus atacs cap als 

animals de companyia de la víctima, com a mesura de violència psicològica, en molts 
casos arribant a provocar la mort de l'animal. 

 
ATÈS que a les llars d'acollida per a dones víctimes de la violència masclista no 

està permesa l'entrada amb animals. 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  23.01.17                    pàg. 58 

 
ESBORRANY ACTA 

ATÈS que moltes dones víctimes de la violència masclista es neguen a entrar 
en aquestes llars d'acollides per no voler abandonar els seus animals en mans del 
maltractador, i prefereixen continuar a la llar sota l'amenaça de l’agressor, amb el 
conseqüent risc que suposa per a la seva vida. 

 
ATÈS que hi ha hagut casos de dones que prefereixen viure a la intempèrie 

abans que abandonar el seu animal per anar a una casa d'acollida. Així ha sigut en un 
cas a les Illes Canàries on una dona, víctima de la violència masclista, ha preferit 
acampar a la platja per evitar abandonar al seu gos per poder entrar en una llar 
d'acollida. 

 
ATÈS que deixar els seus animals en mans del maltractador, amb la 

conseqüent possibilitat de la seva mort, agreuja el patiment psicològic de les dones 
víctimes de violència masclista. 

 
ATÈS que les filles i els fills de la parella també pateixen doblement, en veure el 

maltractament al qual és sotmès el seu animal de companyia en mans de l’agressor. 
 
ATÈS que la defensa de la vida del seu gat o gos és per a aquestes dones, 

víctimes de violència masclista, un acte de valor que les ajuda a mantenir la seva 
dignitat i enteresa malgrat els maltractaments físics i psicològics. 

 
Per tot això, es proposa que el plenari de l'Ajuntament de Sant Cugat 

acordi: 
 
PRIMER.- Que la Comissió de Maltractament i violència de gènere de Sant 

Cugat, estudiï com procedir quan hi hagi involucrats animals domèstics en casos de 
violència masclista. 

 
SEGON.- Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que estudiï 

la possibilitat i la conveniència de permetre l’entrada d’animals de companyia a les 
llars d’acollida per a dones víctimes de violència masclista.  

 
TERCER.- Que l’ajuntament vetlli per trobar llars d’acollida per als animals de 

companyia de les dones víctimes de violència masclista 
 
QUART.- Que l'Ajuntament de Sant Cugat dugui a terme jornades de 

conscienciació sobre animals de companyia i violència masclista, en col·laboració 
amb associacions com VioPet, que promouen aquesta conscienciació. 

 
CINQUÈ.- Que des de la Policia Local es valori la necessitat d’oferir alguna 

formació nova i complementària per actuar en casos de violència masclista en què hi 
intervinguin animals de companyia.  

 
SISÉ.- Traslladar els presents acords al Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies de la Generalitat, perquè aquestes actuacions es portin a terme a tota 
Catalunya, a l’associació VioPet i a la Plataforma Animalista de Sant Cugat del Vallès 
(PAS). 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Com els hi vam enviar per registre passarem la defensa de la moció a 
representants de la Plataforma Animalista de Sant Cugat atès que des de VioPet no 
han pogut convinar-s’ho laboralment. En tot cas el nostre grup vol agrair a Ciutadans i 
a Convergència el haver subscrit aquesta moció i també a la gent de VioPet que són 
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els qui han realitzat aquesta moció i el suport de la Plataforma Animalista. Per tant ho 
llegirà la presidenta de PAS, Maria Joana Giménez, que aquí la tenim. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Així ho tenia anotat, que el grup d’Esquerra cedia 
la paraula a VioPet i per tant donar la benvinguda al plenari i teniu la paraula i sabeu 
que hi ha diferents grups que us recolzaran en la vostra proposta. 
 
INTERVENCIÓ D’UNA REPRESENTANT DE LA PLATAFORMA ANIMALISTA DE 
SANT CUGAT, SRA. MARIA JOANA GIMÉNEZ, EN ELS TERMES DE L’ART. 13 
DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
 

Bona tarda a tothom, com a Plataforma Animalista de Sant Cugat i en vista que 
VioPet no ha pogut assistir doncs el nostre suport a la moció i la llegim per tal que a 
posteriori pugui ser votada i aprovada, suposem. 
 

(En aquests moments la Sra. Giménez dóna lectura de la present moció). 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Convergència no intervé perquè considerem que 
amb les paraules de la representant ens donem més que satisfets i recolzarem la 
seva proposta. 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Muchas gracias, gracias 
por haber venido, gracias a todos los que están aquí y a los que trabajan 
incansablemente por el bienestar de las personas y los animales, gracias a VioPet, a 
PAS, a Esquerra-MES, a Convergència i a Ciudadans por traer esta moción. Lo 
importante de esta petición no es solo la voluntad de reencuentro de las víctimas con 
su entorno, con lo que fue una parte positiva de su entorno, cuando viven una 
pesadilla, sino también tener pronto la normalización de su vida y eso muchas veces 
el tener todos los elementos como la mascota que es un miembro más de la familia lo 
posibilita mucho. También esta moción habla claramente que las mascotas muchas 
veces son elementos de coacción para beneficio del maltratador, esto sin irnos muy 
lejos la moción habla claramente de un activista en las Canarias que ha sufrido un 
doble drama pero esto también lo hemos vivido en la ciudad de Sant Cugat, o sea no 
es un fenómeno que lo tengamos muy de lejos, y la coacción es obviamente mayor. 
Por todo esto y sin alargarme más porqué ya pronto tenemos que hacer un parón en 
el Pleno, el voto será positivo. 

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

EUiA: Nosaltres hem de dir que d’entrada aquesta moció no ens va acabar de 
convèncer, és evident que no podem tolerar el maltractament animal, que pot tenir lloc 
en moltes circumstàncies, i una d’elles és evident, també, que ho és en el context del 
maltractament envers les dones. També és evident que en alguns casos les dones es 
poden negar a abandonar la llar del maltractador per molts condicionants que pensem 
que poden ser molt diversos i que a vegades els que estem a fora ens pot costar 
d’entendre. Coneixem, per estudis realitzats a la nostra pròpia ciutat que en casos de 
violència contra les dones el maltractador pot utilitzar aquesta violència contra els 
animals de companyia com una força més de coacció psicològica contra la pròpia 
dona. Aquest podria ser un camí doncs per protegir ambdós, animals i dones, fins i tot 
els animals, també sabem per aquests estudis, que poden ser o actuar com avisadors 
de conductes violentes i els protectors en determinades ocasions de les pròpies 
dones, però malgrat tot això ens preguntem com compaginar aquesta atenció cap els 
animals amb l’atenció que han de rebre les dones maltractades i els seus fills. Sabem 
positivament que el sistema de protecció i reparació de les dones i els seus fills 
encara és deficitari perquè les administracions actuals han retallat recursos i 
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pressupostos cara a les polítiques d’igualtat i això fa que hagi llargs temps d’espera 
per ingressar en una casa d’acollida o per ser ateses pel psicòleg, o per fer que es 
puguin reintegrar a la vida laboral o per implementar un servei d’acolliment d’urgència 
o per disposar d’un parc d’habitatges de lloguer social. És per aquests motius que no 
confiem que es puguin entomar nous projectes en aquest sentit. Sabem per l’estudi de 
diagnosi de la Xarxa d’atenció i recuperació integral de les dones en situació de 
violència masclista els greus dèficits que pateix el sistema i els greus problemes que 
tenen dins del seu circuit, dit d’una altra manera, en una situació de normalitat en que 
tots els serveis que considerem imprescindibles per pal·liar la xacra del maltractament 
funcionessin sense problemes no se’ns plantejaria el dilema, però en la situació actual 
que tenim creiem que primer cal arreglar el més greu. Per tant la nostra posició serà 
d’abstenció a la moció. 

 
. REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 

DE C’s: Nos hemos sumado a esta moción traída al Pleno por la Plataforma 
Animalista de Sant Cugat de la mano del grupo d’ERC-MES por varias razones que 
pasamos a exponer. La primera por la modernidad, traer esta visión a la ciudad es 
estar a la vanguardia de la lucha por dos causas, la violencia familiar y el respeto por 
los animales. En segundo lugar porque la moción está basada en información 
validada por estudios. A menudo los animales son utilizados como herramienta de 
amenaza y coacción de la persona maltratadora contra la víctima, y el animal suele 
ser un importante apoyo emocional para la víctima y no quiere separarse de él. Por 
eso estas víctimas retardan su marcha del hogar, por miedo a represalias contra el 
animal, incluso se niegan a ir a casas de acogida, como bien señala la moción, para 
mujeres que ya no permiten la entrada de animales. Según el Consejo de protección y 
bienestar animal de la Comunidad de Madrid en estudios realizados en casas de 
acogida para mujeres maltratadas, en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, un 
94% de las mujeres con animales de compañía dijo que si hubieran tenido un sistema 
de acogida de sus propios animales hubieran escapado de sus hogares mucho antes. 
Según la Universidad de Zaragoza al establecer el vínculo entre violencia de género y 
maltrato animal se está hablando en realidad de tres situaciones diferentes, en primer 
término de un maltrato instrumental que se produce para causar daño y sufrimiento 
psicológico a la pareja, en esta situación el agresor maltrata a la mascota como 
instrumento para hacer sufrir a su familia; en segundo lugar el maltrato animal puede 
ser un indicador fiable y temprano de otras situaciones de violencia interpersonal o 
bien de que estas están escalando y se están haciendo más letales; y en tercer 
término, la repercusión de la violencia de los animales dentro o fuera de la familia en 
el desarrollo cognitivo y emocional de los menores que asisten como testigos o 
partícipes de actos contra sus mascotas es un síntoma alarmante. A todo esto cabe 
añadir que en los juzgados y tribunales españoles se están empezando a tener todas 
estas ideas en cuenta y por todo ello nos parece de una enorme importancia que se 
comience en el ámbito local a concienciar sobre este tema y poder hacer posible el 
desenvolvimiento de medidas recogidas recogidas en los acuerdos. En este sentido 
viene bien publicitar el movimiento VioPet.org desde este foro para cualquier persona 
que se haya sentido aludida y agradecer a la PAS sus iniciativas para esta ciudad y la 
labor que están haciendo. 

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

Moltes gràcies als membres de la Plataforma Animalista de Sant Cugat, així com a 
l’Associació VioPet, així com als representants de la moció perquè penso que és una 
moció que obre un tema polític força interessant. Ja els avanço que el nostre 
posicionament és l’abstenció, no perquè no hi veiem virtuts en aquesta moció, però sí 
que entenem que en la política un dels actes de responsabilitat és intentar situar 
davant de cada problemàtica, tot i que et sembli molt greu, tot i que et sembli 
gravíssima, com els fets que estan descrivint alguns de vostès, o vostè mateixa quan 
ha fet l’exposició, ser capaç de descriure la pròpia piràmide de prioritats d’acord amb 
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la realitat i d’acord amb el teu ideari, i això és el que avui intentarem fer. Perquè en la 
dificultat absoluta que ens imaginem d’una persona que pateix violència de gènere 
intentem entendre l’entramat que es posa en acció, l’entramat públic en casos de 
violència, com els serveis socials, els psicòlegs, els agents de la llei, les mediadores, 
les treballadores socials, etc., etc. En aquest entramat tan complex veiem com un dels 
mecanismes gairebé segurament més complex a les cases d’acollida, tan 
imprescindible i necessari com retallat i demandat, les cases d’acollida per a dones i 
els seus familiars que estan en situació de violència de gènere. Ens imaginem aquests 
espais físics on conviuen dones que han hagut de fugir imminentment de les seves 
llars per mantenir la vida i cada cop es troben en un espai temporal estrany -perquè no 
són per sempre les cases d’acollida, són per un espai temporal concret-, amb 
treballadores socials en torns de dia i en torns de nit, amb altres dones i també amb 
d’altres infants, que sovint parlen altres llengües, venen d’altres cultures, tenen altres 
hàbits, tenen altres maneres d’entendre’s. Sabem positivament que la convivència 
dins les cases d’acollida no és fàcil, no és gens fàcil, ni entre les pròpies dones 
acollides ni amb els seus entorns que generen, i se’ns fa difícil imaginar una situació 
en que a més en aquesta dificultat, en aquest xoc abrupte, aquest tall complert de les 
seves vides en que s’han de protegir en un lloc anònim i s’hagi de fer cabuda també 
pels animals de companyia, així mateix tampoc veiem com unes persones que han 
d’estar en complet anonimat i se’ls hi retira tota connexió amb la realitat i amb la seva 
xarxa afectiva, més enllà del propi maltractador, poden anar a visitar els seus animals 
de companyia, pensem que són persones que tenen la seva integritat posada en clar 
perill. Entenem que aquestes qüestions segurament són coses que els proposants les 
han pensat i podria arribar a plantejar alternatives però serien unes alternatives que es 
podrien fer si estiguéssim parlant que tinguéssim el problema de la violència de 
gènere molt més subsanat i tinguéssim molt, molt més finançament per fer-li front. 
Ens abstindrem perquè quan en política dius que ho faràs tot segurament és que no 
faràs res, com ha dit la Roser les retallades han deixat en una situació de vulnerabilitat 
les víctimes, a les dones i als fills, i també col·lateralment als animals de companyia, 
molt, molt greu, i nosaltres pensem que en aquesta piràmide de prioritats que parlava 
al principi nosaltres avantposarem la lluita contra el terrorisme masclista perquè 
s’eradiqui i així s’eradiquin tots els danys col·laterals que existeixen. Una última cosa 
que vull afegir és que els maltractadors fan servir molts elements per fer patir a les 
persones maltractades, fan servir als fills, fan servir el concepte d’amor, el control 
econòmic, el control social, les xarxes socioafectives, és a dir, hi ha molts, molts 
elements que entren en aquest entramat pervers de destrucció d’una persona. Ja els 
hi he avançat el nostre posicionament, en tot cas amb tot el respecte i emplaçant-los a 
les noves possibles accions i mocions que tenim pensades de plantejar en termes de 
lluita contra la violència de gènere poder afegir algun punt que efectivament reflecteixi 
la protecció dels animals de companyia. 

 
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: Doncs queda aprovada i moltes gràcies per 
l’assistència de VioPet. 
 

18.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPAL DE CIUTADANS I 
CONVERGÈNCIA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT. 

 
Atès que, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, regula 

les subvencions de les Administracions públiques amb l’objectiu fonamental de que 
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l’activitat pública es desenvolupi dins del paràmetres que la pròpia llei imposa, 
establint els mecanismes adequats per al seu control previ i avaluació posterior. 
 

Atès que, les subvencions han estat i són un instrument important per a 
l’assoliment dels objectius de les polítiques locals. 
 

Atès que, els principals objectius que l’Administració local ha de marcar al seu 
àmbit de concessió de subvencions són els següents: 
 
• Afavorir i fomentar l’activitat d’interès públic i general que realitza la societat civil. 
 
• Fomentar la inclusió social, professional i laboral de les persones mitjançant ajuts 

econòmics a les persones en situació de vulnerabilitat social. 
 

Atès que, la concessió de subvencions ha de complir amb els principis de 
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació. Així 
mateix, ha de prevaler l’eficàcia davant el compliment dels objectius marcats per 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. També ha d’orientar la feina en la direcció de 
ser eficaç en l’assignació dels recursos públics i en el control de la discrecionalitat 
administrativa. 
 

Atès que, com element de millora de l’eficiència en la concessió de subvencions 
la Llei estableix la necessitat d’elaborar en cada administració un Pla estratègic de 
subvencions. Un Pla que permeti relacionar els objectius marcats i els efectes que es 
pretenen aconseguir, amb els costos previstos i el seu finançament, amb l’objecte 
d’adequar les necessitats públiques a cobrir mitjançant subvencions amb els recursos 
disponibles, que sempre són limitats. 
 

Atès que, la Llei general de subvencions determina a l’article 8 que els òrgans 
de les administracions públiques han de concretar en un pla estratègic de 
subvencions, els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini 
necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de 
finançament, que s’han de supeditar en tot cas al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària. 
 

Atès que, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, regula la realització dels plans 
estratègics de subvencions amb suficient flexibilitat com perquè els òrgans de les 
administracions públiques assumeixin el valor que, en termes d’eficàcia, eficiència i 
transparència suposa la seva adequada aprovació i seguiment. 
 

Atès que, l’article 10 del reglament estableix els principis directors del plans 
estratègics i els configura com a un instrument de planificació de les polítiques 
públiques que tinguin per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès 
social o de promoció d’una finalitat pública. 
 

Atès que, l’Ajuntament de Sant Cugat concedeix una gran quantitat de 
subvencions en diferents àmbits com són: l’esportiu, cultural, social, econòmic, etc. 
Des del nostre grup considerem que l’Ajuntament ha d’elaborar un Pla estratègic de 
subvencions propi, tal i com fan altres ciutats de Catalunya i de la resta de l’Estat 
espanyol. 
 

Atès que, les activitats de l’Administració que comportin la gestió de recursos 
econòmics s’han de caracteritzar per la transparència i per la eficiència en l’assignació 
i utilització dels recursos, així com de la seva posterior avaluació i control del 
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compliment dels objectius que es persegueixen amb aquesta despesa. És clar que les 
subvencions han d’estar dins d’aquests recursos econòmics. 
 

Atès que, el Pla estratègic s’ha d’aprovar anualment i ha de recollir les 
principals línies estratègiques d’actuació, totes les subvencions concedides per 
l’Ajuntament, tant en règim de concurrència competitiva, com les concedides de forma 
directa.  
 

Atès que al Ple del mes de desembre de 2016 es va aprovar el Pla Estratègic 
de Cooperació, i que en aquest Pla ja es contempla el pla estratègic per l’atorgament 
de subvencions en aquesta matèria. 
 

Atès que l’equip de govern està ja treballant en l’ampliació del Pla Estratègic de 
subvencions aplicat a la cooperació a tots els àmbits de gestió de l’Ajuntament per 
tenir un document de caràcter general, per tal d’aprovar-lo abans del 30 de juny de 
2017. 
 

Atès que aprovar el Pla Estratègic de subvencions és d’obligat compliment, i 
que per tant l’Ajuntament de Sant Cugat ja hi està treballant, més enllà dels acords de 
la present moció. 
 

Per tot això, el grup municipal de Ciutadans proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès l’adopció dels següents ACORDS, 
 

1r.- Iniciar un procés de participació intern amb tots els àmbits de gestió de 
l’Ajuntament i la intervenció municipal, per acabar de treballar la proposta general del 
Pla estratègic de subvencions. 
 

2n.- Aprovar aquest Pla abans de 30 de juny de 2017. 
 

3r.- La transparència és una exigència ciutadana en la seva relació amb les 
administracions públiques i amb les persones que els representen, per això totes les 
informacions i dades del procés des de la concessió de les subvencions, incloses les 
quantitats, beneficiaris i objectius, fins a la posterior avaluació, s’han de publicar al 
Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Sant Cugat.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: La moción 
que presentamos en este Pleno ya se retiró el pasado mes de noviembre por falta de 
apoyos para la aprobación. Nuestra propuesta recoge el Reglamento 38/2003, 
aprobado en el Real Decreto 887/2006, que obliga a las administraciones públicas a 
establecer un plan estratégico de subvenciones que puede y debe ser accesible a 
todos los ciudadanos para su consulta. Esta iniciativa se engloba en la política de 
transparencia de nuestro partido que nos hemos propuesto para este mandato con la 
finalidad que la información municipal sea accesible a todos los ciudadanos. Este Plan 
estratégico elaborado por el Gobierno municipal debe informarnos a todos sobre sus 
prioridades de subvención, cantidades sufragadas, recursos destinados y fuentes de 
financiación, los recursos como sabemos son limitados, también los públicos. En 
ningún caso el Plan estratégico de subvenciones podrá superar los objetivos de 
estabilidad presupuestaria establecida por la ley. Es un hecho conocido que el 
gobierno de Sant Cugat dedica una parte importante de su dinero público a sufragar 
diferentes asociaciones culturales, clubes deportivos y ONG’s de la ciudad, por tanto 
consideramos una herramienta fundamental de cara a la ciudadanía y a los propios 
grupos de la oposición que seamos conocedores de este flujo de dinero público. Otra 
de las ventajas derivadas de esta moción será la actualización de las más de 300 
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asociaciones censadas que cohabitan en nuestra ciudad y que deberán justificar, o 
deberían justificar, el cumplimiento de sus propios estatutos y de la ley para poder 
acceder a las subvenciones públicas municipales. Agradecemos la incorporación de 
enmiendas del equipo de gobierno a nuestro texto que ha enriquecido indudablemente 
el resultado final mediante la actualización de acciones que ya se han completado en 
esta dirección, y confirmando una fecha de ejecución, 30 de junio de 2017, que 
facilitará la puesta en marcha de esta iniciativa. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. JOANA BARBANY, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Nosaltres, com bé diu, el mes de novembre vam 
demanar que es retirés la moció a l’espera de fer una sèrie d’esmenes, i bàsicament 
estem d’acord amb el fons de la moció, com no podia ser d’una altra manera, i les 
esmenes que vam presentar van en la línia de que donat que ja des del mes de 
novembre estàvem treballant en un Pla de subvencions entorn de la cooperació doncs 
era ampliar aquest Pla estratègic de cooperació on hi havia tot aquest tema de 
subvencions doncs ampliar-lo a nivell transversal a tot l’ajuntament. Per tant van en 
aquesta línia i també donat que és obligatori per llei tenir un Pla estratègic de 
subvencions com administració pública vam fer aquests atesos i també a nivell 
d’acords vam presentar una sèrie d’esmenes que anaven en la línia de fer un grup de 
treball on hi hagués una empresa de participació que ens ajudés a treballar aquesta 
proposta general i a més també fer-ho en un termini màxim de 6 mesos, per tant el 
juny de 2017. 
 

TORN DE POSICIONAMENT 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Sólo decir como ya dijo 
Álvaro Benejam que se retiró en Comisión Informativa, en Comisión Informativa había 
dicho que votaría a favor de esta moción, mucho más ahora que está ampliada, y los 
motivos que siempre es bueno tener un plan general en muchos asuntos que son 
transversales del ayuntamiento y que son importantes y eso nos ha demostrado el 
Plan general d’esport, que nos ha permitido hacer una serie de avances y a la vez 
ahorrar un montón de tiempo en traer mociones que se pueden haber tratado en 
Pleno y llevarlas directamente. Con la esperanza de que esto sea positivo el voto será 
favorable. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Per 
a nosaltres benvinguda sigui aquesta sol·licitud del grup de Ciutadans perquè 
entenem que feia falta una regulació perquè fins ara en aquest tema hi havia una mica 
no d’injustícia però sí d’arbitrarietat a l’hora d’establir les subvencions que rebien uns 
col·lectius o altres. En aquest cas la voluntat és regular quina és la forma d’atorgar 
aquestes subvencions i nosaltres estem totalment d’acord i votarem a favor. 
 
 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Nosaltres donarem suport a la moció perquè veiem clara la necessitat de que 
Sant Cugat disposi d’un Pla estratègic de subvencions i potser el que se’ns fa estrany 
és que no el tinguem com ja el tenen molts altres municipis del nostre voltant, i estem 
convençuts que l’hem de tenir, no només per complir la llei, sinó perquè aquests plans 
sabem que ajuden a relacionar els objectius i els efectes que es pretenen aconseguir 
amb els costos previsibles, amb les seves fonts de finançament, i aporten més 
transparència a tota la gestió de la despesa pública en aquest àmbit. Aquest Pla 
hauria d’ajudar a complir amb el compromís social, a donar un millor suport a totes 
aquelles entitats que estan compromeses amb la ciutadania i a millorar la 
transparència, i així mateix el Pla ha de donar instruments per explicitar els indicadors 
que ens han de permetre fer el seguiment i l’avaluació de forma continuada de tot el 
procés, per tant doncs suport a la moció i esperem poder aprovar aquest Pla tan aviat 
com sigui possible. 
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 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: El nostre grup no era partidari de votar la moció inicialment amb aquestes 
propostes que van en la línia del que vam parlar en la Comissió Informativa i després 
d’haver parlat amb la tinent d’alcalde les fem nostres i per tant el nostre grup hi donarà 
suport. Hi ha una cosa amb la que no hi estem d’acord, del que ha dit el regidor del 
Partit Popular -segurament hauria de dir del Govern- però nosaltres entenem que no 
hi ha hagut arbitrarietat, o no existeix arbitrarietat en aquest moment en la presa de 
concessió de subvencions. Ara la Gerent i algú més de les persones que estan en 
aquest ajuntament s’estaran tirant dels cabells perquè com vostè sap hi ha una Llei de 
subvencions aprovada, hi ha un Reglament que ja s’està duent a terme, a algú li 
semblarà que s’estan donant les subvencions a “ojímetro” i aquest no és el cas, per 
tant potser en tot cas posar les coses en el seu lloc. Sobre el que aprovem, que com 
deia el regidor de Ciutadans, és una qüestió necessària i obligatòria fer un Pla 
estratègic, nosaltres trobàvem a faltar que hi hagués una participació de les entitats, la 
típica frase de que els 25 regidors decideixin en què han de participar les entitats per 
rebre subvencions sense parlar amb les pròpies entitats ens semblaria tirant a ridícul. 
Entenent que en el punt 1 que diu “Iniciar un procés de participació...” es comptarà 
amb aquestes entitats en un moment o altre del Pla estratègic perquè sinó ja no seria 
Pla estratègic, si no hi ha participació, i per tant entenem que serà així, si no ho fos no 
estaríem d’acord. I d’altra banda entenem, en tot cas això sí que ens ho poden 
confirmar, que el Pla estratègic ha de passar pel Ple municipal i s’ha d’obrir un període 
d’al·legacions per tal que les entitats o qui sigui ho faci, si el Ple dictaminarà sobre 
aquest Pla estratègic en el qual ja haurem intervingut ens semblarà des del punt de 
vista de transparència i participació adequat. Per tant el nostre grup hi donarà suport 
amb aquests condicionants que hem dit. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Seré 
breu perquè parlant el darrer s’ha dit pràcticament tot el que volia dir. Pensem que la 
moció està millor que quan es va dur fa un parell de mesos a Comissió Informativa. 
Que ens pot suposar una eficiència en la concessió de subvencions. Estic d’acord 
amb el Ferran, no és que hi hagués una arbitrarietat però sí que des de la CUP-PC 
volem fer una crida a la responsabilitat de la coherència, si aprovem això que està 
molt bé, tindrem el Pla de subvencions que ens permetrà gestionar millor tota aquesta 
qüestió, però a vegades més d’un i més de dos grups han dut mocions en aquest Ple 
que implicaven subvencions, per tant si tenim un Pla estratègic de subvencions 
confiem en la feina dels tècnics i no fem mocions que a vegades per compromís o per 
clientelisme poden portar a que entre tots aprovem subvencions que no estan en 
aquests Plans estratègics. Posicionament a favor. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Igual que deia l’Ignasi, totalment d’acord i ho subscric, i el nostre grup 
ha estat un d’aquests que ha presentat propostes en aquest plenari perquè no hi havia 
cap altre camí en aquell moment, hi havia el camí dels pressupostos –que també és 
un altre camí- però totalment d’acord i nosaltres agafem aquest compromís de no 
omplir el plenari amb aquestes propostes perquè hagi entitats que s’hi beneficiïn amb 
un acord plenari sinó que hi hagi el treball veritablement d’aquesta Comissió. Creiem 
que aquesta moció és encertada i a més a més amb un consens majoritari, però a 
més a més és que ens obliga la llei també, en part ens obliga la llei, i per tant com que 
ha estat consensuada també amb l’equip de govern que és en aquest moment que 
estem intentant posar esmenes perquè aquesta moció ja va ser presentada amb 
anterioritat, doncs em sembla que estar-hi en contra “no ha lugar”, que es diria. 
 
 Ens ajudarà a alleugerir i a millorar la transparència i per tant és positiu que el 
nostre ajuntament es doti d’aquest Pla de subvencions amb el qual hi haurà aquesta 
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exposició pública i aquestes al·legacions quan s’hagi d’aprovar definitivament el Pla 
de subvencions. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (La present moció fou aprovada per assentiment dels 25 membres electius 
presents). 
 

19.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PP I C’s PER 
MANIFESTAR LA SOLIDARITAT DE L’AJUNTAMENT AMB SOCIETAT CIVIL 
CATALANA I CONDEMNAR ELS ACTES DE VIOLÈNCIA I INTIMIDACIÓ SOFERTS 
PER ALGUNS DELS SEUS MEMBRES A LA UAB. 
 

Atesos els recents actes de violència i intimidació que han tingut lloc a la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) durant la primera setmana de desembre de 
2016 contra membres de Societat Civil Catalana (SCC), que van haver de ser 
protegits per agents antiavalots del Cos de Mossos d’Esquadra. 
 

Atès que les normes del joc democràtic pressuposen primer de tot el respecte a 
les persones, i garantir la llibertat d’aquestes a expressar lliurement les seves idees, 
sempre que siguin respectuoses. 
 

Atès que no són arguments vàlids ni les amenaces ni els insults, ni recórrer a la 
violència física o verbal o a tota mena d’actes de boicot encaminats a impedir l’exercici 
legítim de drets fonamentals com el de lliure expressió o el de reunió. 
 

Atès que aquests actes no tenen altra finalitat que vulnerar el dret a la lliure 
expressió d’aquesta associació mitjançant la violència i la intimidació, quelcom 
intolerable en una societat democràtica com la nostra. 
 

Atès que la universitat ha de ser un lloc on es puguin expressar lliurement totes 
les idees, sempre que siguin tolerants i no discriminadores. 
 

Atès que el mateix equip de govern de la UAB ha manifestat que promourà a 
través del diàleg i la participació necessàries l’establiment dels mecanismes perquè la 
UAB esdevingui un referent de la llibertat d’expressió d’idees i ideologies, així com de 
tolerància, respecte i no-discriminació. 
 

Atès que aquests actes, que no són aïllats, constitueixen una greu mostra 
d’intolerància i totalitarisme que és necessari eradicar totalment tant de l’escenari 
polític com de l’universitari. 
 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents, 
ACORDS 
 

Primer.-  Manifestar la solidaritat de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb 
Societat Civil Catalana, reprovar als responsables dels actes de violència i intimidació i 
condemnar aquesta mostra d’intolerància i totalitarisme. 
 

Segon.- Comunicar els presents acords al president de Societat Civil Catalana i 
al Rector de la UAB. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Anuncio que hi ha esmenes en aquesta moció. En 
primer lloc donem la paraula als grups proponents. 
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. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 

este caso, dado que está aquí, se refiere la moción a una asociación, que es 
Sociedad Civil Catalana, pedimos que de los cinco minutos que tenemos de 
intervención se les pueda otorgar a ellos tres minutos después de los dos minutos 
primeros, para que puedan intervenir y hablar, si es posible. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Benejam, sap que això té un procediment i 
l’hem de complir aquest procediment en totes les circumstàncies. De la mateixa 
manera que avui ja hem informat que no podem donar la paraula perquè no ha estat 
entrada la petició en el temps i forma i, per tant, entenem que la paraula es donaria a 
canvi de la paraula d’un dels grups proponents, com s’ha fet abans, ho han vist 
perfectament, però malauradament no es compleix aquest requisit i, per tant, no els 
puc donar la paraula, però tindran l’oportunitat de poder parlar en el torn obert a la 
ciutadania que obrirem a les 20 hores del vespre. Per tant, no hi ha inconvenient que a 
les 20 hores del vespre puguem escoltar a tothom qui vulgui parlar. D’acord? Té la 
paraula. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Bueno, nosotros hemos presentado esta moción, hoy ha venido mucho público, 
supongo que interesado en saber cómo se desarrolla el debate. A nosotros también 
nos interesa cómo se acaba desarrollando el debate y saber qué vota cada Grupo y 
qué argumentos dan para votar a favor o en contra o abstenerse. ¿Qué pedimos 
exactamente en esta moción? Nosotros pedimos que principalmente se rechace de 
forma tajante cualquier expresión de violencia física o verbal, cualquier insulto y 
cualquier coacción realizada, en este caso nos referimos al caso de Sociedad Civil 
Catalana por razones políticas, en definitiva. Todo es a raíz de unos hechos que se 
produjeron en diciembre de 2016 donde un grupo de estudiantes y personas 
vinculadas a Sociedad Civil Catalana montaron una carpa informativa para divulgar 
sus actividades en la Autónoma de Barcelona y otro grupo de estudiantes o de otras 
personas que al final no sabemos si eran estudiantes o no, se supone que algunos sí, 
pues coaccionaron, insultaron, vejaron verbalmente a las personas de Sociedad Civil 
Catalana y además se produjeron también, no sé si el mismo día o días después, 
otros hechos como el impedimento de que esta asociación pudiera realizar el 
visionado de un video divulgativo sobre sus actividades también y además también se 
persiguió a unos estudiantes que forman parte de la plataforma pro selección 
española con la intención de agredirles hasta que tuvieron que cruzar la vía del tren y 
escapar, metiéndose en un tren, les perseguían unas 20 personas. Y lo sucedido 
evidencia que existe un problema grave sobre el que los demócratas y las personas 
de bien hemos de reaccionar. No podemos permitir que los actos de violencia o contra 
la libertad de expresión se produzcan en estos ámbitos, y menos en el ámbito 
universitario y contra una asociación, que lo que pretende es el divulgar sus 
postulados políticos como hacen otras asociaciones en la propia Universidad 
Autónoma, sin que nadie les perturbe en sus actividades. Aquí, bueno, hemos tenido 
debates, hemos hablado de esta moción en la Junta de Portavoces, en las 
Comisiones Informativas ya se nos denegó, como he manifestado antes, por no 
entender que había motivo de urgencia en el mes de diciembre presentar esta moción 
dentro del Pleno de diciembre. Por lo tanto, la volvimos a presentar en el Pleno de 
enero, cuando ya no había posibilidad de vetarla por motivo de urgencia, 
evidentemente. Y me voy a referir expresamente a lo que nos dijo Esquerra 
Republicana de Catalunya, en esas deliberaciones o esos intercambios de posiciones 
que hicimos discutiendo sobre esta moción. Dice mucho de sus actuales 
representantes aquí en Sant Cugat, en otros municipios los representantes de ERC 
serán de otra manera, pero aquí son así, porque lo que hacen es presentar una 
contramoción contra la nuestra, nuestra moción persigue rechazar unos actos de 
coacción y de violencia y de insultos a personas que no hacen nada malo, sino 
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simplemente divulgar sus actividades, sus posicionamientos políticos y como ustedes 
no están de acuerdo con esos posicionamientos políticos rechazan esa moción y no 
sólo eso, sino que presentan una moción alternativa en contra de esa asociación, que 
es Sociedad Civil Catalana, argumentando que tiene personas vinculadas con…, 
bueno, no, no, no personas vinculadas, sino que es una asociación de carácter 
neonazi, fascista y xenófoba. Bueno, con todo esto pues evidentemente no es posible 
como han hecho en otras ocasiones abanderarse por su parte con la libertad de 
expresión, porque evidentemente que ustedes digan eso de una asociación que es 
divulgativa lo que hace es amparar la violación de ese derecho de libertad de 
expresión cuando lo ejercen los demás, respetándolo para cuando lo ejercen los que 
ustedes les interesan. Y no encontrará en nosotros esa contradicción porque 
nosotros, como Partido Popular, ya hemos mostrado nuestra aquiescencia con la 
condena que ha habido ahora recientemente con el ataque que hubo a la sede de 
Blanquerna en Madrid, por unas personas que evidentemente lo que pretendían era 
eso, coartar la libertad de expresión por las razones que fueran, pero en sentido 
contrario. También lo hemos condenado en su momento y ahora ha habido una 
sentencia con la que estamos perfectamente de acuerdo. Si esas personas hicieron 
algo malo tienen que ser condenadas y en este caso ustedes por motivos políticos no 
tendrían que hacer uso de esa arbitrariedad que les caracteriza y lo que tendrían que 
hacer es rechazar sin paliativos la violencia y la intimidación, cosa que no hacen, 
hacen totalmente lo contrario y lo que voy a pedirle al equipo de Gobierno, en este 
caso, hoy formado por Convergencia-PDECat i PSC: pedimos que se coloquen en 
lugar de la cordura y de la responsabilidad, donde en otras muchas ocasiones han 
estado, hoy pedimos que lo vuelvan a hacer y que la diferencia de criterio en el tema 
de la bandera, de la estelada, que hay un conflicto judicial entre Sociedad Civil 
Catalana y la Alcaldía, en este caso, o el equipo de gobierno, por poner o no poner o 
por si tiene derecho el Ayuntamiento a poner o no una bandera estelada en un 
espacio público, eso es una cuestión sobre la que hay diferencia de criterios y hay un 
Juzgado que está tratando ese asunto. Bueno, pues ya dirá el Juzgado si es verdad o 
no, ya hubo una sentencia en Primera Instancia que dijo que no se tenía que poner, 
usted tiene otro criterio, como Alcaldesa, que ya se dirá, al final habrá una sentencia 
definitiva que diga si se tiene que poner o no se tiene que poner, pero son criterios 
políticos sobre una cuestión que nada tiene que ver con el rechazo a la violencia. Por 
lo tanto, hoy les pedimos que se pongan de lado de las personas que rechazan la 
violencia y que voten a favor de la moción y en contra de la moción de Esquerra 
Republicana de Catalunya.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Quiero dar 
una cálida bienvenida a los representantes de la asociación Sociedad Civil Catalana y 
a su Presidenta local, la Sra. María José Argelich, gracias por estar aquí, al 
Vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, Sr. Pepe Domingo, gracias de nuevo por 
acompañarnos y a todos los componentes aquí presentes hoy, bienvenidos a vuestra 
casa. En democracia es fundamental que se puedan expresar todas las opiniones, 
manifestarse y participar en el debate público sin coacciones y desde cualquier altar o 
foro que se habilite para tal fin. El debate en democracia es un mecanismo esencial, 
que permite obtener mejores decisiones y una característica fundamental en las 
civilizaciones avanzadas que comulga con el derecho a la libertad de expresión. La 
violencia y coacciones, la agresión física por motivos de ideología deben ser 
rechazados, igual, de la misma manera que la violencia por motivos religiosos, 
referencias sexuales o género. Por lo menos en una sociedad que defiende mi partido 
y no hablamos de hechos aislados, agresiones a las carpas informativas de Sociedad 
Civil Catalana, agresiones a los miembros de Sociedad Civil Catalana en la 
Autónoma, insultos y palizas a jóvenes de la plataforma Barcelona con la Selección, 
ataques continuados a sedes de partidos no nacionalistas, coacciones y amenazas en 
actos institucionales como el pasado 6 de diciembre en la ciudad de Rubí. La lista es 
innumerable, por eso nos parece insultante la tibieza con la que algunos partidos 
nacionalistas, como Convergencia o el mismo Gobierno de la Autónoma, juzgan estos 
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actos de violencia, de quien la ejecute, su proximidad o no a las tesis nacionalistas, 
mientras hoy se conoce las condenas del Supremo de hasta 4 años de cárcel para los 
energúmenos que asaltaron la Librería Blanquerna en Madrid, durante la celebración 
del 11 de setiembre. ¿Es diferente la violencia en función de quién tira la piedra? ¿No 
tenemos todos los ciudadanos los mismos derechos y obligaciones delante de la Ley? 
La Universidad es uno de los foros, probablemente uno de los más importantes, 
donde se maduran los ciudadanos de futuro, los nuevos pilares de la sociedad. Es ahí 
precisamente donde se debe garantizar la libertad de expresión de los jóvenes y 
donde actitudes violentas y coacción deben ser juzgadas con la máxima rigidez y sus 
violentos actores expulsados de la Universidad Pública. Nuestro grupo dará soporte a 
esta moción a la que nos hemos sumado junto al partido proponente.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Gómez, per 
les esmenes presentades a la moció. 
 

ESMENES D’ERC-MES SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 
 

- MOCIÓ ALTERNATIVA A LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 
POPULAR PER MANIFESTAR LA SOLIDARITAT DE L’AJUNTAMENT AMB 
SOCIETAT CIVIL CATALANA I CONDEMNAR ELS ACTES DE VIOLÈNCIA 
SOFERTS PER ALGUNS DELS SEUS MEMBRES. 

 
ATESA la complicitat existent entre els directius de Societat Civil Catalana, 

l’associació estudiantil Societat Civil Catalana-UAB i diferents col·lectius i grups de 
neonazis, feixistes i d’extrema dreta cosa que s’evidencia amb la presència d’aquests 
col·lectius en els diferents esdeveniments que organitza l’esmentada entitat.  
 

ATESA la complicitat existent entre Societat Civil Catalana i organitzacions 
d’extrema dreta de caire feixista i xenòfob com Somatemps, la Fundació Francisco 
Franco, VOX i Plataforma per Catalunya. 
 

ATESA la necessitat de preservar la llibertat d’expressió sense que això suposi 
renunciar a rebutjar la violència, la incitació a l’odi, el racisme, la xenofòbia, el feixisme 
i l’apologia del genocidi.  
 

ATÈS que l'existència de l’associació estudiantil Societat Civil Catalana-UAB ja 
ha comportat en més d'una ocasió l'aparició de grups de neonazis a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 

ATÈS que fins i tot el propi equip de govern de la UAB ha expressat el seu 
rebuig a les ideologies totalitàries a la universitat, mitjançant un comunicat de premsa, 
arran dels fets succeïts per la presència de grups de neonazis a una carpa de Societat 
Civil Catalana a la facultat d’economia de la UAB el passat mes de maig.    
 

ATÈS que els únics episodis de violència relacionats amb Societat Civil 
Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona que s’han produït són els relacionats 
amb l'arribada d'aquests individus d'extrema dreta al campus. 
 

ATÈS que el passat mes de desembre, a la Universitat Autònoma de Barcelona, 
la presència de Societat Civil Catalana a la Plaça Cívica va acabar esdevenint en un 
desplegament d’agents antiavalots de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra 
en ple centre de la universitat, amb la presència novament de grups neonazis a la 
universitat, i que no es va produir cap acte de violència física.  
 

ATÈS que els drets a la llibertat d’expressió, de reunió i de manifestació 
emparen les concentracions i manifestacions a la Universitat Autònoma de Barcelona 
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d’estudiants que rebutgen la presència de Societat Civil Catalana i dels grups 
neonazis d’extremada dreta amb qui aquesta entitat manté vincles de complicitat.  
 

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

PRIMER.- Rebutjar la presència de grups neonazis d’extrema dreta a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i les ideologies totalitàries. 

 
SEGON.- Donar suport a totes les estudiants i tots els estudiants que 

legítimament es manifesten rebutjant la presència a la Universitat Autònoma de 
Barcelona de Societat Civil Catalana i dels grups d’extrema dreta neonazis amb qui 
aquesta entitat manté vincles de complicitat.  
 

TERCER.- Comunicar els presents acords a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i a Societat Civil Catalana. 
 

TORN PRESENTACIÓ ESMENES 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Primer 
de tot, una salutació als representants de Societat Civil Catalana, als representants de 
VOX i representants de la Fundación de Francisco Franco, si n’hi hagués. Començo 
la... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Si us plau, esperi’s Sr. Gómez, Sr. Gómez 
esperi’s si us plau. Si vostès no són capaços d’estar escoltant en silenci i amb bona 
educació, entenc que aquest debat està exhaurit i no el mantindrem. Per tant, si us 
plau, si volen que el debat en el plenari de Sant Cugat es condueixi de la manera 
adequada, no són qui vostès per venir-lo a interrompre. Si us plau, fem cas tots de la 
bona educació i les bones maneres que hi ha hagut en aquest plenari, que em sembla 
que fins ara s’han guardat les bones maneres, per tant, es poden mantenir vostès 
amb els rètols, cap problema, però amb silenci, perquè no tenen el torn de paraula ni 
tenen la intervenció. Això és un plenari i amb representants municipals, els que els 
representen han parlat de manera suficient, amb el temps suficient i que ells han 
volgut utilitzar, no he coartat la llibertat d’expressió de ningú, per tant, per favor, els 
demano que mantinguin silenci mentre parla el representant d’Esquerra Republicana. 
Sr. Gómez, té la paraula. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, una 
mostra de llibertat d’expressió. Començo a dir, nosaltres com a grup polític no ens va 
sorprendre que el Partit Popular presentés una moció d’aquestes característiques, no 
ens va sorprendre perquè el Partit Popular ha donat sobrades mostres en el passat de 
ser un partit hereu del Franquisme i posaré alguns exemples..., em sap greu, tinc el 
temps que tinc, si he d’anar aturant-me cada cop, m’allargaré més, serà més 
complicat. És un partit que ha donat sobrades mostres de ser hereu del Franquisme, 
ho ha demostrat quan ha tingut presidents de Comunitats Autònomes que foren 
Ministres de Governs franquistes, on es signaren sentències de mort durant la 
Dictadura, ho ha demostrat quan ha tingut Ministres que han tret pit d’anar a resar al 
Valle de los Caídos, un espai que en una Democràcia avançada hagués estat o bé 
museïtzat o bé desmantellat. Ho ha demostrat quan s’ha negat a anul·lar judicis 
sumaríssims franquistes, com el judici a Lluís Companys o a Salvador Puig Antich. De 
fet, Alicia Sánchez Camacho va considerar que per anar a la Justícia, qui millor 
persona per defensar-la, que qui redactà la condemna de mort a Salvador Puig Antich. 
I ho demostra cada Pressupost General de l’Estat quan manté subvencions a la 
Fundación Francisco Franco per lloar i exaltar la memòria del Dictador. Per tant a 
l’Estat espanyol el feixisme és lluny d’eradicar-se, per comptes de perseguir-se se 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  23.01.17                    pàg. 71 

 
ESBORRANY ACTA 

subvenciona i ara ens demanen en una moció que ens solidaritzem amb el feixisme, 
això sí, ho amaguen sota una capa de vernís, de defensa de la llibertat d’expressió, de 
condemna a la intolerància, però els fets són els que són, i per molt que ens portin a la 
Fiscalia o als Jutjats no per això deixarem d’explicar-los i els fets, pel que fa a la 
Universitat Autònoma, són els següents: pel que fa al 22 d’abril, a la Universitat 
Autònoma, Societat Civil Catalana va muntar un estand informatiu, però en realitat el 
que es van trobar els estudiants de la Universitat Autònoma fou la congregació d’un 
grup d’individus, d’estètica feixista, que alçaren el braç fent la salutació feixista i fins i 
tot insultaren algun estudiant pel seu color de pell. Quan els estudiants de forma 
espontània es manifestaren en contra de la presència d’aquests feixistes a la 
Universitat, un cordó de seguretat separà els estudiants del grup de neonazis i 
Societat Civil Catalana. Societat Civil Catalana..., agrairia si us plau poder fer la meva 
intervenció. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Segueixi. Té la paraula, Sr. Gómez. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
D’acord, doncs un cordó policial va haver de separar d’una banda els estudiants... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Senyores i senyors, no està insultant. Senyores i 
senyors, poden mantenir silenci si us plau? Poden mantenir silenci? Miri, és molt fàcil 
venir aquí i posar en un plenari uns fets que no han ocorregut ni a la nostra ciutat, és 
molt senzill posar això a sobre la taula, al mig d’un debat d’un plenari, d’uns fets que 
no han passat ni a la nostra ciutat i fer-ho, precisament, per buscar el que vostès 
volen avui, que és sortir a la televisió, això és el que vostès busquen avui, sortir a la 
televisió. Doncs miri, aquí intentem respectar-nos tots i els hi reitero, si vostès no són 
capaços d’estar en silenci, escoltant el que diu el Regidor d’Esquerra Republicana, 
haurem de desallotjar la Sala de Sessions. Per tant, Sr. Gómez, pot continuar. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Gràcies, Alcaldessa. Bé, com deia, quan els estudiants de forma espontània es 
manifesten contra la presència de feixistes a la Universitat, un cordó de seguretat 
separa d’una banda els estudiants i de l’altra els representants de Societat Civil 
Catalana i els grups neonazis, mentre els estudiants criden en contra del feixisme, els 
membres de Societat Civil Catalana que avui no tenen cap problema en increpar-me 
en paraules del representant de C’s, doncs allà callen i s’ho miren. I això és el que 
passa el 22 d’abril a la Universitat. Llavors més tard, el desembre, Societat Civil 
Catalana torna a muntar un altre estand i algú se sorprèn quan hi ha estudiants que 
legítimament, en el lliure exercici de la llibertat d’expressió i del dret a manifestació, 
decideixen manifestar-se en contra de la presència de Societat Civil Catalana i dels 
feixistes a la Universitat. Doncs bé, tan de bo els vincles amb el feixisme de Societat 
Civil Catalana es limitessin a la Universitat Autònoma, tan de bo, però resulta que el 
20 d’abril de 2013, a les Terres de l’Ebre, Josep Ramon Bosch, qui ha estat President 
de Societat Civil Catalana, assistia a la commemoració de l’alçament militar del 18 de 
juliol, organitzat per la Fundación Francisco Franco que, no per rebre fons públics per 
part de Governs del Partit Popular, deixa de ser una organització feixista i els fets que 
han estat, són fets que a més han estat reconeguts per la pròpia entitat, segons recull 
el Diario El País, en el 10 de març de 2015 i si no hi estan d’acord, doncs portin el 
Diario El País als Jutjats, vull dir, és molt respectable. I tan de bo la convivència de 
Societat Civil Catalana amb el feixisme es limités aquí, però resulta que Javier 
Barraicoa, un dels membres fundadors de Societat Civil Catalana, és també membre 
del partit polític d’extrema dreta ultraconservador Comunión Tradicionalista i no ha 
tingut cap mena de problema en fer conferències a la seu de l’organització neofeixista 
Democràcia Nacional. O per exemple, l’acte de presentació de l’entitat Societat Civil 
Catalana, 23 d’abril de 2014, el Teatre Victòria de Barcelona se’ls queda petit per tant i 
tant feixista, membres de VOX, com Ariadna Hernández, que és una assídua del 
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Casal Neofeixista Tramuntana, membres del partit xenòfob Plataforma per Catalunya, 
membres de la Fundación Francisco Franco, membres del partit Neonazi Movimiento 
Social Republicano i un llarg etcètera. Jo els ho asseguro, si Esquerra Republicana 
munta un acte i venen aquest tipus de persones nosaltres els fem fora, Societat Civil 
Catalana els guarda una cadira, per tant, la convivència és la què és, i podríem seguir. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’anar acabant. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: I 
podríem seguir, però el temps se m’acaba. Manifestacions diverses on hi ha 
representants del Partit Popular i Ciutadans que segur que han compartit amb tots els 
grups que descric. Per tant, en conclusió, jo demano als grups polítics del Consistori 
que es posicionin de votar en contra avui, de rebutjar la presència de grups neonazis 
d’extrema dreta a la Universitat Autònoma de Barcelona i les ideologies totalitàries, 
que és el que diu l’acord, és un posicionament que ens allunya de la democràcia, Sant 
Cugat no mereix cap mena de connivència amb el feixisme. Feixismes, ni a la 
Universitat ni a Sant Cugat ni enlloc.  
 

TORN DE POSICIONAMENT 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres donarem suport a la moció alternativa presentada per Esquerra 
Republicana. No compartim algunes frases o alguna forma en què s’expressa, però 
ens sentim més propers del vot afirmatiu que una altra cosa i m’explicaré. El nostre 
grup està totalment en contra de l’ús de la violència i en contra de la crispació i els 
bucles violents que en una part -per sort petita- de la societat s’hi ha instal·lat. Com 
sabran, la nostra formació ha tingut algun “roce” amb Societat Civil Catalana. 
Nosaltres vàrem proposar una resolució al Parlament perquè es queixés per haver 
aconseguit aquesta entitat el premi ciutadà Europeu de l’Any, quan tothom sap que 
aquesta gent té vincles amb els grups feixistes, com la Fundació Francisco Franco o 
el Movimiento Social Republicano. Aquesta entitat no és una entitat formada per 
angelets. Nosaltres no tenim molt clar si Societat Civil Catalana va provocar els 
incendis que després condemna. Bàsicament és això, nosaltres condemnem la 
violència, els que l’exerceixen i els que la provoquen. 
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Bé, 
bona part de l’exposició que jo volia fer, l’ha fet l’Èric. En primer lloc, volem mostrar el 
suport total de la CUP-PC a ERC-MES davant de la ignomínia que pateixen pel simple 
fet d’exercir la llibertat d’expressió i bé, especialment a l’Èric que li ha tocat parlar 
enmig d’aquest clima. Penso que aquest clima el que demostra és la percepció 
esbiaixada de moltes coses que té anar en determinats grups. Es porta a Esquerra 
Republicana a la Fiscalia per incitació a l’odi, en una moció que pots compartir o no, 
evidentment, però d’incitació a l’odi no n’hi ha, o es qualifica la postura de l’Alcaldessa 
amb l’estelada aquí a Sant Cugat de fanatisme insurreccional. Jo penso que amb 
l’Alcaldessa de Sant Cugat tothom sap que tinc concepcions diametralment oposades 
de paradigmes de l’economia però dir que pateix fanatisme insurreccional em sembla 
que és tan evident que no és veritat que demostra la percepció esbiaixada, com a 
mínim, per dir-ho educadament, de determinades persones. Moltes de les coses que 
volia dir les ha anomenat l’Èric, mireu, jo crec que Societat Civil Catalana no és una 
organització feixista, estic convençut, hi ha gent de tot, hi ha gent propera al PSC, hi 
ha gent propera a molts grups. A la moció no es diu que sigui feixista Societat Civil 
Catalana, i és que això és el que han d’entendre. El que també és evident, com penso 
que no és feixista Societat Civil Catalana és que hi ha evidents connexions, però des 
del seu principi, no només pel fet que hi hagi gent que se senti còmode als seus actes. 
Jo si faig un acte i hi ha gent de dretes, d’ultra dreta, que se sent còmode, és que 
alguna cosa estic fent malament, i Societat Civil Catalana no només no fa res sinó que 
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els tolera en els seus actes. No és cap casualitat, evidentment, vostès van negant 
amb el cap, però si volen discutir sobre si la Terra gira o aquestes cosetes, de debò el 
Sr. Josep Ramon Bosch lloava a Blas Piñar en públic, el Sr. Josep Ramon Bosch va 
anar a un acte a Gandesa on els joves d’aquest país es van deixar la pell per defensar 
la llibertat i anava a lloar l’aixecament del 18 de juliol, a lloar un cop d’Estat. Aquesta 
persona era ni més ni menys que el President de Societat Civil Catalana. Alguna cosa 
voldrà dir això. Poden fer que no si volen, perquè entenc que els faci una profunda 
vergonya que personatges d’aquesta “calaña” estiguin a Societat Civil Catalana. Mirin, 
nosaltres no creiem que s’hagi de fer servir la violència per assolir els frustrats polítics. 
En tot cas, les protestes, igual que és legítim que Societat Civil Catalana posi una 
carpa a l’Autònoma o allà on vulgui, a exposar els seus postulats, és legítim que hi 
hagi gent que vagi a protestar. El feixisme, la història ens ho ensenya.... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Si us plau, poden callar? 
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: La 
història, a molts de vostès segurament els fa falta llegir molta història, la història ens 
demostra... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Silenci, si us plau. 
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: La 
història ens demostra que si no se’l combat al feixisme i als qui l’emparen, el feixisme 
avança. El feixisme comença moltes vegades de maneres molt innocents i el feixisme 
acaba a Auschwitz i acaba amb els nostres avis dormint a Argelès. Així acaba el 
feixisme, així acaba el feixisme. Acaba a Argelès i Auschwitz i amb la gent que els 
tolera i que els empara i que empara a neonazis i a les seves mobilitzacions i 
esvàstiques i banderes franquistes.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Volen callar si us plau? 
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Així 
avança el feixisme, amb la tolerància i la connivència. El feixisme... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Perdoneu, si vostès han volgut..., perdonin un 
moment, escolti, deixi’m la paraula, escolti, si vostès han volgut venir al plenari, si 
vostès han volgut venir al plenari és per escoltar als que tenim veu en aquest plenari. 
Quan hi hagi el torn del públic, vostès si volen preguntin i intervinguin, però mentre no 
tinguin torn, si vostès han assumit la responsabilitat de voler venir a un plenari han 
d’escoltar a tots aquells que en el plenari tenen dret a parlar i després vostès ja 
podran parlar. Sr. Bea, té la paraula. 
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Ràpidament, votarem a favor de la moció d’Esquerra Republicana, reiterar el nostre 
suport davant d’aquesta ignomínia que estan patint i reiterar que el feixisme avança si 
no se’l combat i tots aquells que el toleren, l’aixopluguen a les seves mobilitzacions de 
manera reiterada i tenen presidents, ex presidents que són feixistes i que van a actes 
feixistes commemorant cops d’Estat feixistes que van matar a molta part de la 
població d’aquest país i del costat això és tolerar el feixisme. 
 

. TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Jo demanaria que el debat fos tranquil i que anéssim respectant les 
paraules. Estem en un foro de debat que es mereix un respecte, també per part del 
públic. Parlaré conjuntament de les dues qüestions: tant de la moció presentada pel 
Partit Popular i Ciutadans, com de l’esmena a la totalitat d’Esquerra Republicana. 
Mirin, nosaltres no compartim l’esmena a la totalitat que ha presentat Esquerra 
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Republicana, no la compartim com a fonament i no la compartim amb el to que està 
realitzada. Creiem que moltes vegades es poden fer mocions per presentar propostes. 
En definitiva les esmenes, moltes vegades, són per presentar esmenes en el propi 
text i corregir una mica el que seria la moció. En aquest cas no ho és, sinó és per 
intentar fer el contrari. Per tant, a vegades adopten un to, jo no diré, no sé si diria 
bel·licista però sí bel·ligerant en aquest sentit i que pot, jo crec que traspassa alguna 
línia al meu entendre. Jo no sóc jurista però quan la vaig llegir em picaven els ulls de 
veure segons quin tipus d’expressió. Més que res perquè conec alguna de les 
persones que hi formen part, potser no conec aquestes persones que vostè diu i, per 
tant, ens mereixen respecte. Podem compartir o podem no compartir algun dels 
plantejaments que aquesta entitat posa sobre el terreny. Com saben, tinc companys 
del nostre partit que hi formen part i que estan de manera activa i que, per tant, com 
que és una qüestió personal aquí jo no hi entraré. També estem debatent una moció 
d’uns fets que van passar en un altre municipi i els ho dic així de clar. Nosaltres ja ho 
hem fet en altres ocasions, si comencéssim a debatre i els poso un exemple per no 
disparar a altres partits, si comencem a demanar suport en totes aquelles seus que 
han estat malmeses, que han estat pintades i que han estat trencades, seus del Partit 
Socialista arreu del territori, segurament que a cada Ple hauríem de presentar una 
moció, el que passa és que nosaltres el que fem és no fer soroll. La nostra seu 
mateixa aquí a Sant Cugat ha estat atacada com cinc o sis vegades en els darrers 15 
anys i no ha sortit ni una sola vegada que el Partit dels Socialistes fes una roda de 
premsa. Podem condemnar i creiem que no són els mètodes, però no volem fer, 
diguéssim, de la desgràcia no en volem fer un protagonisme. El nostre criteri serà 
l’abstenció a la moció original. N’hem pogut parlar amb algun dels membres de 
Societat Civil Catalana, amb ple respecte. Nosaltres vàrem fer una proposta a la Junta 
de Portaveus que no va ser assumida, ni per un costat ni per l’altre, en el sentit de dir 
que com a plenari assumíssim la declaració que havia fet el Rectorat de la Universitat. 
Crèiem que era una proposta que el que volia i el que pretenia era preservar la llibertat 
d’expressió i que tothom pogués fer el que creu que ha de fer en el Campus 
Universitari, jo també ho penso, mentre es facin les coses amb respecte. Per tant, 
nosaltres sobre aquest criteri de que és un fet no excepcional, sinó és un fet ocorregut 
en un altre municipi el nostre grup votarà en contra de l’esmena a la totalitat i 
s’abstindrà a la moció original.  
 

. REGIDORA SRA. ESTHER SALAT, EN NOM DEL GRUP DE 
CONVERGÈNCIA: Des del grup municipal de Convergència hem seguit de la mà del 
Rectorat de l’Autònoma el relat de l’episodi de tensió entre alguns membres de 
Societat Civil Catalana i el Col·lectiu de Joves Antifeixistes, que va tenir, com heu dit 
en diferents ocasions, la intervenció preventiva dels Cossos de Seguretat, justificada 
sobretot, pels conflictes que s’havien viscut amb anterioritat a l’abril d’aquell mateix 
any. Anunciar que el nostre grup municipal no donarà suport ni al text de la moció 
original presentada pel PP, ni al text de la moció alternativa presentada per Esquerra 
Republicana, perquè entenem que cap dels dos textos reflecteix la realitat dels fets 
ocorreguts i, per tant, ens remetem -en la línia del que deia el grup municipal dels 
Socialistes de Catalunya- al comunicat del Rectorat, com és habitual en el nostre grup 
municipal, adoptem i respectem el posicionament de l’equip Rector de la nostra 
Universitat pública de referència. Sr. Benejam, siguem seriosos i no barregem 
aquesta temàtica amb la que vostè feia esment de la bandera i aquest comunicat 
exposa el següent: “El debat de les idees és una activitat consubstancial al context 
universitari. La Universitat ha de ser un lloc on es puguin expressar totes les idees 
sempre que siguin tolerants i no discriminadores. La llibertat d’expressió ha de 
permetre a tothom manifestar les seves inquietuds i la seva ideologia. L’equip de 
govern propicia que en els espais de l’Autònoma es puguin expressar i debatre les 
opinions i ideologies de totes les persones que formen part de la Comunitat 
Universitària. Aquest respecte a les diferents idees ha d’incloure necessàriament el 
respecte escrupolós dels espais de la Universitat. Com que són espais públics 
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qualsevol col·lectiu n’ha de poder fer ús i cal facilitar i garantir que així sigui. L’equip de 
govern promourà a través del diàleg i la participació necessàries l’establiment de 
mecanismes per a que la Universitat Autònoma esdevingui un referent de la llibertat 
d’expressió d’idees i d’ideologies, així com de tolerància, respecte i no discriminació”. 
Aquest comunicat després de reflexionar amb l’equip del Rectorat hi afegiríem que 
entre tots hauríem d’evitar que la Universitat, que les Universitats siguin espais de 
provocació i conflicte per part, especialment, d’aquelles persones que són alienes a 
les organitzacions i la comunitat universitària que van buscant confrontació, escalfant, 
creant innecessàriament l’ambient amb actituds de violència, de la mateixa manera 
que tots hauríem d’evitar, doncs, el lamentable to que el Ple d’avui ha pres. Evitar 
aquest to, especialment per respecte a la Institució que representem i als ciutadans.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Con respecto a esto último que se ha dicho, bueno, en el tono que ha cogido el debate 
ya hemos podido ver los representantes de los partidos normales y corrientes como el 
público ha respetado los turnos de intervención y ha sido en la intervención de los 
partidos radicales, haciendo referencia a fundaciones extrañas, con la que ninguna 
vinculación tiene esta asociación cuando la gente se ha enfadado y ha respondido. Se 
ha visto perfectamente, porque además se está filmado en la televisión, lo va a poder 
ver todo el mundo después y cada uno que saque las conclusiones que quiera. Con 
respecto a esto que ha dicho la Sra. Salat, ahora mismo, me ha dicho a mí que no 
mezcle yo con el tema de la estelada. Bueno, es que yo he hecho referencia a este 
tema porque hizo referencia la Alcaldesa, no he mezclado yo ¿Vale? Se lo aclaro por 
si usted no lo sabía porque no estuvo en la Junta de Portavoces, se lo aclaro porque 
usted no estuvo en la Junta de Portavoces pero ella sí y ella lo dijo, entonces, pues 
bueno, ya sabe lo que tiene que hacer. Y también quiero especificar que la 
Universidad Autónoma de Barcelona no está en Sant Cugat, pero sí que es la 
Universidad de referencia de Sant Cugat y en aquellos hechos había muchos alumnos 
de Sant Cugat, que estudian en la Universidad Autónoma, por eso vinculación tiene, 
que para todas estas cosas cuando no nos interesa las cosas no tienen vinculación 
cuando son de fuera de Sant Cugat y cuando sí que nos interesa sí. Bueno, en este 
caso lo digo para todos, para que lo sepa todo el mundo. Y para los señores de 
Esquerra, de Iniciativa y de la CUP: aquí lo que estamos diciendo y nuestra moción es 
lo suficientemente suave como para no meterse en ningún jardín, es rechazar actos 
de violencia, actos de violencia que han sufrido personas que han ido a hacer un acto 
pacífico, divulgativo y sin ninguna otra intencionalidad. Que hayan aparecido por allí 
elementos extraños que no tienen vinculación con esa asociación y que a raíz de la 
convocatoria de una concentración de confrontación con esas personas que montan 
una carpa divulgativa aparecen por allí, pues en contra de eso, son las personas que 
generan un contra-acto a las que van a responder esas personas, con las que no hay 
ninguna vinculación y a las que no se les ha pedido que acudan allá, ni nadie les 
quiere. Por lo tanto, no vinculen una cosa con otra porque no es así. Esas personas 
vienen porque se enteran, no sé cómo, de que hay aquel follón montado y aparecen 
por allí para armar más follón. Eso nos perjudica a nosotros porque ustedes 
aprovechan la ocasión, a pesar de que saben perfectamente de que son dos cosas 
diferentes, para vincularlos, cosa que no es cierta. ¿Para ustedes la libertad de 
expresión es acudir a un acto de Sociedad Civil Catalana para boicotearlo? ¿Es 
libertad de expresión no permitir por la fuerza la emisión de un video divulgativo de 
Sociedad Civil Catalana? Hecho que han omitido, que no han dicho nada y en el cual 
no hubo ninguna persona de estética nazi ni neonazi ni nada de esto, y no se les 
permitió o se les pretendía no permitírseles visionar un video divulgativo. Ya sabemos 
que para ustedes la libertad de expresión es, por ejemplo, acudir a un acto de 
conmemoración del día de la Constitución en Rubí, al cual se ha hecho referencia 
anteriormente por el representante de Ciudadanos, para reventarlo, sencillamente 
para reventarlo, impidiendo a los que allí estábamos recitar artículos de la 
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Constitución en una plaza pública, simplemente ¿Y cómo? Haciendo ruido, para que 
no se nos pudiera escuchar. Eso es para ustedes la libertad de expresión.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’anar acabant. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
¿Es por ejemplo libertad de expresión ir a la sede del Partido Popular de Sant Cugat, 
subir por la fachada, contra nuestra voluntad evidentemente, hasta la ventana de la 
sede y quitar la bandera española para poner otra bandera que a ustedes les interesa 
que conste allí, en nuestro mástil? ¿Es para ustedes eso libertad de expresión? 
Espero que en su hipotética República catalana esta libertad de expresión no sea la 
que tengamos.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Primero de 
todo me gustaría comentar el tono inapropiado de algunos concejales que 
injustamente lanzan improperios contra el público que no se puede defender. Me 
parece un acto bastante cobarde. Verá Sr. Gómez, mis compañeros del Consistorio y 
yo estuvimos presentes durante el intento de agresión a los jóvenes de Sociedad Civil 
Catalana, los tres, y sí, es cierto, había gente de extrema derecha, algunos con el pelo 
rapado y otros blandiendo esteladas. Todos ellos, eso sí, tras un cordón policial que 
nos protegía a nosotros y a los jóvenes de Sociedad Civil Catalana de una más que 
segura agresión física. No era libertad de expresión aquello. Verá una cosa, tanto 
Plataforma por Cataluña como VOX son partidos políticos legales, como el suyo, le 
guste más o menos, con los mismos derechos a manifestar sus opiniones que usted. 
A mí tampoco me gusta Esquerra Republicana y no sólo porque no comparta su 
ideario, no me gusta sobre todo por su falta selectiva de memoria. Le voy a refrescar 
unas frases que probablemente identifique: “A Amèrica els negres tenen un coeficient 
intel·lectual inferior als blancs. S’hauria d’esterilitzar als dèbils mentals d’origen 
genètic. La solució per l’atur és expulsar als immigrants que ens roben el treball”. ¿Y 
sabe Sr. Gómez quién pronunció semejantes aberraciones? ¿Fue Haider? ¿Fue 
Mussolini? ¿Fue Le Pen o Kim Jong? No señor, fue Heribert Barrera, Secretario 
General de Esquerra Republicana de Catalunya, su partido y Presidente del Parlament 
de Catalunya desde 1980 a 1984, hasta que afortunadamente lo empaquetaron al 
cementerio de los elefantes del Parlamento Europeo. Por cierto, era un íntimo amigo 
del ex Presidente de Plataforma por Cataluña, el Sr. Anglada, hasta que lo expulsaron 
del partido y un declarado admirador del ultraderechista austríaco Jörg Haider, uno de 
los pilares sobre los que creó su partido, Sr. Gómez, recuerde. Vean señores de ERC-
MES, a mí ni a nadie de mi partido se nos ocurriría utilizar el altar de una institución 
pública para insultar a nadie de su partido o asociaciones afines tildándolas de 
xenófobos, racistas, supremacistas ni neonazis, a pesar de las declaraciones de uno 
de sus referentes intelectuales, el señor Barrera, recogidas en el libro “Què pensa 
Heribert Barrera?, d’Enric Vila”. Esto Sr. Gómez, son hechos contrastados. Mención 
aparte, tiene ideólogo convergente, el padre de PDECat, actual y máxima referencia 
del Partido Conservador. Escribió Jordi Pujol y Soley en “Inmigración, problema, 
esperanza de Catalunya: El hombre andaluz no es un hombre coherente, es un 
hombre anárquico, es un hombre destruido. Generalmente un hombre poco hecho, un 
hombre que vive de un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. 
Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido poco amplio de comunidad. 
De entrada constituye la muestra del menor valor social y espiritual de España. 
Tampoco se nos ocurriría utilizar nuestra posición de servidores públicos para ultrajar 
asociaciones como Ómnium, nacidos en 1963 bajo el paraguas de la Dictadura, 
insultar y menospreciar a ninguno de sus componentes. Eso Sr. Gómez, también es 
un hecho contrastado. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Avia’m 
si aquest cop puc parlar tota l’estona seguida sense que se’m talli. En primer lloc, a mi 
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em sorprèn la manera de veure les coses del Sr. Benejam, perquè realment veure que 
això és clarament una mostra de llibertat d’expressió, que per a mi ho és i alhora 
contrastar-ho amb el que vam fer i jo hi era a Rubí en un acte de commemoració de la 
Constitució espanyola on bàsicament fèiem el mateix a bastant més distància i al 
carrer, a bastanta més distància i amb Policia que garantia la seguretat. Home! Jo, 
vista la distància i com se m’han aixecat, no sé si ho hauríem de valorar igual, però en 
tot cas cadascú que jutgi i valori els fets. Pel que fa al company de Ciutadans, jo en 
primer lloc dir que condemno les paraules d’Heribert Barrera i ho dic i no tinc cap 
problema en dir-ho, com m’agradaria que en el seu moment altres membres de 
Societat Civil Catalana condemnessin segons quines coses. El que passa és que 
vostè, lamentablement, en un partit que té més de 80 anys d’història, ha hagut d’anar-
se’n als anys 80, a parlar d’una persona, i jo en un partit nou, de la nova política, com 
és el seu, només he d’anar a veure les llistes de les eleccions municipals del Partit 
Popular a molts municipis i a més com que estan..., a Ciutadans, a molts municipis, a 
Gijón, un falangista confés, admirador de Hitler, en el número 11, vagi a la premsa, 
eh, Diario El Mundo, vull dir un mitjà que segur que poden haver llegit, número 10 a 
Valdemoro, Madrid, Jesús Francisco Paniaguada, que va concórrer a les eleccions 
anteriors en candidatures de la Falange. De moment Esquerra Republicana en cap 
llista tenim un falangista, algú que s’hagués presentat amb algú de la Falange. En tot 
cas, si el tenim l’expulsarem. Número 2 a Totana, que es defineix a les xarxes socials 
obertament com a falangista, o a Getafe, van haver de desmuntar el seu xiringuito, 
deixi-m’ho dir així, després de veure que la gent jutjava massa negativament el fet que 
exmembres de la Falange i d’España 2000 controlessin la formació. Llavors, jo me’n 
vaig a l’any passat, a fa 2 anys, vostè se n’ha d’anar als anys 80 en un partit amb 
història, que jo fins i tot referents polítics de fa segles segur que hi hauria coses que 
no compartiríem, perquè per sort, per sort, els temps canvien i, per tant, els 
plantejaments i la visió social de les coses també canvia. En tot cas, jo el que 
demanaria i ara sí ja acabo la meva intervenció és que el grup de Convergència es 
replantegés el vot, i ho faig amb un plantejament i és que la nostra moció no 
preteníem portar-la en aquest Ple, o sigui, la nostra moció és una moció alternativa a 
una moció que algú ha volgut portar en aquest Ple per muntar aquest espectacle. 
D’acord, ja el tenen! Ja el tenen. Si el Partit Popular retira la seva moció, la nostra cau 
automàticament, per tant, no depèn de nosaltres i no depenia de nosaltres, que això 
es debatés aquí. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Silenci, si us plau. Segueixi, Sr. Gómez. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: No 
depèn de nosaltres i no depenia de nosaltres que això es debatés en aquest plenari i 
tampoc depenia de nosaltres, per si havia algun dubte, que aquest plenari assumís o 
no assumís el comunicat del Rectorat de la Universitat Autònoma, depenia única i 
exclusivament del Partit Popular, que no ho va voler. Per tant, per nosaltres cap 
problema. Nosaltres és evident que estem en contra del feixisme.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Com que veig que els partits proposants tenen 
molt d’interès en que l’equip de govern entri en aquest joc, jo els haig de dir que no 
entrarem en aquest joc, és a dir, jo no sé què va dir el Sr. Jordi Pujol i m’és igual, jo 
estimo els senyors andalusos, estimo les persones andaluses que estan vivint a Sant 
Cugat i que treballen dia a dia per tirar endavant les seves famílies, les aprecio, 
col·laboro, no només amb els andalusos, els extremenys, aquesta ciutat l’hem feta 
entre tots i vostès avui han vingut a dividir. Han vingut a dividir i això no està gens bé, 
sincerament i avui com Alcaldessa jo els haig de dir que vostès han vingut a provocar i 
nosaltres no entrarem en aquest joc, no senyors, no entrarem en aquest joc, però no 
entrarem ni per vostès ni per Esquerra Republicana, no hi entrarem, perquè ens 
sembla que el que cal preservar, que és precisament la cohesió social que tenim a la 
ciutat de Sant Cugat, és per damunt del posicionament i plantejament que tenen 
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vostès avui i sincerament em fa molta llàstima. Avui vostès demostren el pitjor de la 
política, el pitjor de la política! Portar un debat d’aquestes característiques en aquest 
plenari! No s’ho mereix la ciutadania de Sant Cugat, no s’ho mereix. Passem a la 
votació. En primer lloc..., Ignasi, endavant. 
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Breument. Jo penso que avui hem assistit a un circ lamentable. Els partits que moltes 
vegades diuen que no es tracten temes santcugantencs avui han muntat un “tinglado” 
propagandístic, amb les seves pròpies càmeres i tot, per atiar un conflicte que no 
guanyen a les urnes, és que vostès són 4 de 25, assumeixin-ho, si us plau, 
assumeixin-ho, no, no, en altres èpoques els seus feien coses molt més violentes que 
dur gent a un Ple i no passa res, a mi no em passa res, perquè que m’insultin, m’han 
dit Socialista, per cert, sóc anticapitalista, sóc pitjor que Socialista encara. En tot cas, 
una cosa, vostè, que ha parlat en un to normal, molt correcte, diu que la gent del 
públic respecta a qui fa una actuació normal i als que som radicals doncs no se’ns 
respecta, justificant-ho d’aquesta manera. Home! sí, sí. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Benejam no té el torn. 
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Era el 
missatge subjacent en tot cas, en el seu discurs. En tot cas una cosa, ho dic de debò, 
jo he dut aquí un llibre que recomano a tots els assistents, que es diu “Desmuntant 
Societat Civil Catalana”, ple de proves, no de valoracions ni de brindis al sol, sinó de 
proves. Només dir una cosa, a vostè, no cal que em respongui ara, però ¿li sembla 
normal que el president d’una associació, ara ja no, fa un temps que no, vagi a un 
homenatge al cop d’Estat del 18 de juliol?, reconegut després per Societat Civil 
catalana. A vostè li sembla normal? Això és casual? No digui després de la Fundación 
Nacional Francisco Franco no sé què. Qui té el problema no sóc jo, qui té el problema 
és qui als seus actes venen el referent d’Alba Daurada, els nazis del MSR, els de la 
Fundación Nacional Francisco Franco. Tots aquests nazis no són als meus actes, són 
als actes que munta Societat Civil Catalana.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Sr. Benejam és excepcional el tercer 
torn per al·lusions i li demanaré molta brevetat. 
 

. REGIDOR SR. ÁALVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Sí, si, seré molt breu. Jo per reinterpretar la interpretació que ha fet el Sr. Bea, 
evidentment jo no estic d’acord amb cap acte de reivindicació d’un aixecament militar 
a un país democràtic. Ja ho sap. A partir d’ara ja ho saps i no m’ho tornis a dir, perquè 
m’ho has dit 200 vegades ja. Però és que cada vegada..., sí, m’ho acabes de dir, 
m’acabes de dir que què en penso, m’acabes de dir que què en penso, doncs ja t’ho 
dic i no m’ho preguntis més.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Bea, no interlocutin entre vostès. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: I si 
hi ha hagut una persona en aquesta associació que ha anat a un acte no és el debat 
d’avui. Jo ja t’he dit la meva opinió, però no és el debat d’avui, avui estem per refusar 
actes contra persones que fan una activitat política i divulgativa i res més, no estem 
per altres coses, no hem proposat altres coses, hem proposat això i vosaltres dueu el 
debat a uns altres temes, actes ara deies Èric que no ens remuntéssim a abans, però 
tu t’has remuntat quan feies el teu al·legat, a la prehistòria. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Entenc que acaba el debat aquí. Senyores, 
senyors passarem a la votació, però recordo, qui ha portat el debat en aquest plenari 
són vostès, Partit Popular i Ciutadans, ho vull recordar. Passem a la votació.  
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TORN DE VOTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

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

TORN DE VOTACIÓ MOCIÓ ORIGINAL PP I C’s 
 
Vots a favor:       4 (C’s i PP) 
Vots en contra: 20 (Convergència, CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA i Regidor no 

        adscrit) 
Abstencions:      1 (PSC) 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No s’aprova cap de les dues mocions i per favor 
tinguem una mica més de respecte en els debats que hem de mantenir en aquest Ple, 
que representem a tota la ciutadania. Passem al següent punt de l’ordre del dia. 
 

20.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER A QUE 
SANT CUGAT DEL VALLÈS INSTAL·LI MÀQUINES EXPENEDORES DE RELATS 
CURTS “SHORT ÉDITION”. 
 

Atès que, segons afirma l’Observatori de la Lectura i el Llibre al seu estudi 
Situación actual y perspectivas de futuro de la lectura en España (2016), el 70% de la 
població espanyola amb més de 18 anys s’ubica a escenaris de “no lectura de llibres” 
o “escassa lectura de llibres”. 
 

Atès que, d’acord amb el baròmetre del CIS de 2016, el 57,5% dels ciutadans 
de l’Estat espanyol mai ha anat a una llibreria, i el 74,7% tampoc a una biblioteca. 
  

Atès que Catalunya es troba dos punts per sota de la mitjana europea, xifrada 
en un 68%, en matèria de població lectora, segons l’informe “Hàbits de lectura i 
compra de llibres a Catalunya 2015”, presentat per la Generalitat amb el Gremi 
d’Editors i Llibreters de Catalunya. 
  

Atès que la “novel·la d’autobús” es un fenomen a l’alça, com apunten experts 
en la matèria com Christine Rose, del Centre d’Ètica i Política Pública de Washington 
o l’èxit de portals web, des del 2001, com Maho no i-rando, al Japó. 
  

Atès que destacats personatges del panorama cultural català s’han expressat 
en favor del progrés tecnològic en matèria literària. 
 

Atès que l’Agenda Europea Agenda per la Cultura, concretament, el Pla de 
Treball 2015-2018, insta a tots els Estats Membres a prendre mesures per promoure 
la lectura i l’escriptura. 
 

Atès que el principal impediment per a consumir material escrit, entre la 
població jove, és el cost. 
 

Atès que la majoria dels lectors consumeixen contingut quan fan servir el 
transport públic, ja sigui esperant a la parada o en ruta, tal i com indiquen les 
empreses del sector editorial. 
 

Atesa la importància fonamental d’uns hàbits de lectura saludables i habituals 
així com els molts efectes positius de practicar l’escriptura. 
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Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents, ACORDS: 
 

PRIMER.-  Que l'Ajuntament de Sant Cugat estudiï la possibilitat d’instal·lar 10 
màquines expenedores de relats curts “Short Édition”. 
 

SEGON.- Que l’Ajuntament de Sant Cugat doni la deguda publicitat al projecte a 
fi d’incentivar la participació ciutadana en la redacció de relats, en especial, però no 
limitant-t’ho a, els centres educatius de primària, secundària i batxillerat, centres 
culturals, llibreries i clubs de lectura i els complexos de la Xarxa de Centres Culturals 
Polivalents. 
 

TERCER.- Que l’Ajuntament de Sant Cugat contempli la possibilitat de buscar 
fonts de finançament que permetin alleugerir el cost de la instal·lació d’aquestes 
màquines. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Com apunt previ Sra. Alcaldessa, li diré que nosaltres sempre, sempre, mantenim els 
debats com toca, no ens sortim mai del guió i sempre refusem les tallades de les 
intervencions, sempre, i sempre entenc que parlem, i si no que algú ens digui el 
contrari, amb un to... 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Benejam no és aquest el debat ara. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Ja, 
però vostè ara generalitzava... 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, no generalitzava, qui ha portat el debat al 

plenari són vostès. 
 
. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 

Evidentment sí, però com molts altres. 
 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs siguin responsables també del que es 

genera després. Pot exposar. 
 
. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: La 

nostra moció demana l’estudi de la instal·lació de màquines expenedores de relats 
curts. Agraeixo als nostres representants de noves generacions que han sigut els 
proposants de la moció i que amb molt criteri van pensar en el seu dia que una cosa 
que es feia a França que era la instal·lació d’aquestes màquines expenedores, a 
França i a altres països, però a França com a primer país pilot on va funcionar, doncs 
els nostres representants de noves generacions van pensar que seria una bona idea 
començar per Sant Cugat a Espanya perquè sembla que no ha començat aquesta 
instal·lació. És una empresa que es dedica a instal·lar aquestes màquines on els 
usuaris poden introduir via un sistema que es fa per internet relats curts que els 
usuaris de les màquines expenedores, estiguin allà on estiguin col·locades, poden fer 
servir per simplement distreure’s, o aprendre, o gaudir amb una lectura, i això és el 
que proposem, que es trobin ubicacions on poder instal·lar aquestes màquines 
expenedores i per exemple si s’instal·len en llocs que siguin estacions de tren o en 
general de transport públic, puguin fer el viatge més amè a les persones que ho fan 
servir. Aquesta és la nostra intenció i el desig és que l’Ajuntament pugui estudiar 
aquesta instal·lació i pugui estudiar mètodes de finançament no només amb recursos 
de Sant Cugat sinó amb recursos d’altres administracions com per exemple l’AMB o la 
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Diputació, que tenen dotacions pressupostàries per temes de cultura. En aquest debat 
demanem el recolzament dels altres grups municipals per poder estudiar com es faci, 
com es dugui a terme aquesta instal·lació tenint en compte que allà està tenint molt 
d’èxit, sobretot a França però també en d’altres països, on cada cop cada dia hi ha 
més i més usuaris d’aquests relats curts tipus Short Édition que proposem. 

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

EUiA: Nosaltres hem de confessar que no vam acabar d’entendre l’objectiu de la 
moció en una primera lectura, el que sí que queda clar amb aquesta moció i és 
evident, és la poca o nul·la afició de la major part de la nostra població a la lectura, 
però del que no acabem d’estar segurs és que aquests relats curts la fomentin, doncs 
hi ha qui assegura, i qui ho assegura amb veu potent, que val més no llegir res que 
llegir literatura de qualitat dubtosa o de mala qualitat. Tampoc se’ns diu quins 
destacats personatges del panorama cultural català s’han expressat en favor del 
procés tecnològic en matèria literària, ni què implica exactament aquest suport. Potser 
el que ens agrada de la proposta és que qualsevol de nosaltres, qualsevol persona, 
pugui publicar un relat, una novel·la curta, o una poesia, i a veure si això ens anima a 
participar i ens surt algun escriptor de raça. Però més enllà d’això la moció tampoc 
aclareix com funcionen les màquines expenedores; qui i com els hi subministra el 
material disponible per a ser llegit, és a dir, els propis relats; quin cost té la instal·lació 
i el manteniment de tot plegat, i això ens estranya per part del PP tan curós sempre 
amb esbrinar en què gasta els diners l’Ajuntament. Per tots aquests dubtes i sense 
menystenir la idea, nosaltres ens abstindrem. 

 
. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-

MES: A veure si fem un to adequat. En relació amb el que deia la Roser, nosaltres 
també quan vam veure la moció vam pensar, primer, que no sabíem de què anava 
aquesta història, quan vam anar a Grenoble no ho vam veure, tot i que hi havia 8 
màquines d’aquestes, i en la balança qualsevol mesura que afavoreixi la lectura és 
positiva i per l’altra entenem que això és una acció que no forma part d’un pla 
d’estímul de la lectura, que podrien ser altres. El nostre grup no hi donarà suport però 
tampoc no hi votarà en contra. Pel que deia entenem que és una proposta que s’està 
fent en altres ciutats, poques, però s’està fent en algunes, que pot ser positiva, però 
entenem que és una cosa que surt sense un lligam amb un conjunt d’accions, per 
exemple, nosaltres entenem que s’hauria de fer, cosa que ja es fa com vostès saben, 
des de les biblioteques, el foment de la lectura però no solament donant llibres o 
agafant-los, sinó que també es fan tallers i es fan altres actuacions, nosaltres creiem 
que s’hauria, si cal, d’incentivar més, i creiem que s’hauria de fomentar l’autoedició 
d’artistes locals, però no un trosset, ara no vull fer una broma però imaginin si hem de 
llegir El Quijote amb el Short Édition, amb les edicions curtes, o si hem de llegir altra 
situació, vostè sap que les lectures, al menys el que es diu a la pàgina francesa, són 
d’1, 3, i 5 minuts, ni bé ni malament, però potser ens quedem una mica curts, i fora 
conyes, hi ha gent que llegeix la part de darrera dels xampús i del gel, i això no és 
negatiu, és una cosa positiva. Per tant, des del punt de vista també de la moció, es 
parla d’estudiar la possibilitat d’instal·lar 10 màquines expenedores de relats curts, no 
sé per què han posat 10, potser podríem estudiar el projecte, el projecte de les 
màquines aquestes, a Grenoble n’hi ha 8, nosaltres posem 10, no ho acabem de 
veure clar en aquest sentit, en tot cas el que sí que demanarem, no sé si s’aprovarà o 
no, però si s’aprovés entenem que el que cal és que hi hagi un pla de lectura lligat 
amb les escoles i també en tot cas si del que estem parlant és de mitjans segurament 
amb qui hauríem de parlar és amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya perquè 
si som una ciutat “smart” potser no hauríem de tenir un trosset de paper sinó que el 
que hauríem de tenir és als nostres telèfons aquests relats o altres, però també de 
ciutadans santcugatencs i de llengua catalana. 
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. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
Nosaltres donarem tot el suport a la moció que en aquest cas presenta el Partit 
Popular. En primer lloc no existeix una obligatorietat, si vostès llegeixen el primer 
acord diu que l’Ajuntament de Sant Cugat estudiï la possibilitat d’instal·lar 10 
màquines, això vol dir que no obliga, que en tot cas es farà l’estudi, i benvinguda sigui 
tota acció que vagi encaminada al foment de la lectura sobretot del que seria un 
“target” de públic que potser seria juvenil i que a vegades té cert interès no en El 
Quixot o en novel·les una mica més llargues sinó en un relat breu, etc. No existint 
aquesta obligatorietat i veient que això pot, de forma satisfactòria, cobrir una 
demanda, hi donarem suport. 

 
. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 

Nosaltres veiem amb bons ulls aquesta proposta provinent del Partit Popular, i li 
donarem suport com donaríem de fet suport a qualsevol iniciativa dirigida a fomentar 
els hàbits de lectura, especialment d’infants i joves, vingués d’un partit normal i corrent 
o d’un partit radical, la moció és pertinent de donar-hi suport. Per no allargar-me 
massa perquè parlar de les bondats de la lectura espero que tots estaríem d’acord 
amb els matisos que tocaria sí que pensava que era moment per posar en valor 
algunes iniciatives que ja existeixen al municipi i que sovint neixen justament del 
paraigua institucional però que val la pena compartir-les, per exemple el projecte 
Endinsa’t, un projecte de lectura de l’Escola La Floresta, un projecte impulsat per 
l’associació de familiars d’alumnes de l’escola a través del qual les famílies entren a 
les aules, i justament participen d’activitats de comprensió lectora amb alumnes; o bé 
els clubs de lectura del municipi que n’hi ha molts i cada cop estan creixent més, 
dirigits per adults però també per joves; o tallers d’escriptura, com el que ha iniciat el 
Casal de Joves de la Floresta, parlo molt de la Floresta perquè és el que més conec, 
no vol dir que altres no existeixin; o el Bosc literari de la Serreta, que enguany fa la 
seva 13ª edició i la dedica a la col·lecció de literatura infantil “El zoo d’en Pitus”, estic 
aprofitant per a fer una mica de propaganda, un referent en aquest tipus de literatura 
fet amb textos de Sebastià Sorribas i amb dibuixos de la Pilarín Bayés, la inauguració 
és aquest diumenge dia 29 a les 12 h. I tantes altres activitats relacionades amb 
l’escriptura o la lectura que jo segur que desconec però que cal reivindicar i posar en 
valor. 

 
Sr. Benejam, en el país que volem construir no sobra ningú, i aquesta moció -i 

segurament d’altres- és una petita mostra, petita si vol, de que no vivim en realitats tan 
oposades. En el país que hem de construir entre tots, tots i totes hi cabem, encara 
que tinguem mirades diferents en moltes altres coses, i aquest és un exemple. 

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

SOCIALISTA: A nosaltres ens sembla bé i li donarem suport. 
 
. TINENT D’ALCALDE SRA. CARMELA FORTUNY, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Nosaltres avancem que també volem donar 
suport a aquesta moció, pensem que és una bona proposta, que es mereix el vot 
favorable. Recordar que l’ajuntament amb tot el seu equip tècnic i amb la col·laboració 
també amb entitats i associacions treballa i defensa la clara promoció de la lectura, 
mitjançant el programa Lletres, mitjançant el servei de Biblioteques, mitjançant 
activitats de diferents associacions, o les mateixes activitats que fa el Patronat 
d’Educació, això tant a la ciutat com també a tots els barris. Per tant benvinguda una 
iniciativa si a més a més per promocionar la lectura és una iniciativa que és original, 
que és atractiva, jo he investigat, ahir a la tarda abans de preparar-me la intervenció 
vaig estar investigant bastant en la plana web i em vaig informar abastament dels 
premis que ha rebut aquesta iniciativa, una iniciativa que objectivament ha estat 
premiada arreu d’Europa i per tant pensem que també ha de ser un orgull poder-ho 
implantar a la nostra ciutat, sobretot quan implica comunitat, comunitat jove, 
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tecnologia i a més a més literatura. També anunciar el nostre vot favorable perquè el 
primer dels punts és fer aquest estudi de viabilitat, si fos instal·lació ja directa 
segurament ens abstindríem, veiem molt oportú que sigui aquest estudi de viabilitat 
per poder tirar endavant la iniciativa i felicitar-los. 

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

Dos aclariments només, amb el tema que ha dit la Sra. Casamitjana, que no havia 
sentit artistes o escriptors manifestar-se sobre la idoneïtat de fer servir les noves 
tecnologies en la literatura voldria informar-li que l’Empar Moliner, escriptora, s’ha 
manifestat en els últims temps a favor d’aquesta modernització de la literatura, i la 
utilització de les noves tecnologies. També ha dit el representant d’ERC-MES que 
s’està fent a poques ciutats, sí, és evident, perquè acaba de sortir aquesta idea no fa 
massa temps i s’està estenent amb molta força però encara és una idea nobel. 
També feia referència a quin és el cost, cosa que nosaltres tenim perfectament 
quantificat perquè l’empresa que fa aquestes instal·lacions ho publica i ho informa, el 
que no he fet és posar detalls perquè l’equip de govern doni o pugui entomar aquest 
estudi de forma sense condicionaments ni res, i el tema de posar 10 màquines és 
perquè l’empresa fa un pla per 10 màquines amb un finançament, etc., no és per altra 
cosa, però és podrien posar menys o més depenent de si l’empresa ho pot fer 
tècnicament. 

 
TORN DE VOTACIÓ 

 
Vots a favor:     20 (Convergència, CUP-PC, C’s, PSC, PP i regidor no adscrit) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:      5 (ERC-MES i ICV-EUiA) 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Hem aprovat i debatut fins ara nou mocions, són 
les 8 del vespre, obrirem el torn d’atenció al públic assistent, ho farem amb les 
sol·licituds que ens han entrat per escrit, i com saben aquest torn del públic assistent, 
un cop acabat, reemprendrem la discussió de les darreres mocions i el torn de Precs i 
Preguntes. 
 
 (En aquests moments, essent les 20,04 hores, se suspèn el Ple i es reprèn 
a les 20,59 hores). 
 

21.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE C’S PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO MEDIANTE UN ACTO 
INSTITUCIONAL EN SU DÍA EUROPEO, 11 DE MARZO. 
 

Considerando que el Consejo de la Unión Europea, en su sesión del 25 de 
marzo de 2004, estableció la fecha del “11 de Marzo”, como el “Día Europeo de las 
Víctimas del Terrorismo”, en recuerdo a los atentados terroristas que tuvieron lugar en 
Madrid el 11 de marzo de 2004.  
 

Considerando que la promoción de los Derechos Humanos es la mejor 
manera de luchar contra el terrorismo y combatir los extremismos y la intolerancia, las 
Entidades Locales tenemos el compromiso de luchar y velar por la defensa de los 
Derechos Humanos. 
 

Considerando que, la conmemoración de este Día debe servir como 
reconocimiento al esfuerzo y contribución de todas las víctimas que, con sus posturas, 
contribuyen a luchar contra el terrorismo desde posiciones de reivindicación de la 
defensa de los Derechos Humanos. 
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Dado que, las víctimas del terrorismo son un referente para la democracia y 
que los poderes públicos deben escuchar su voz y garantizar que sean tenidas en 
cuenta allí donde se tomen decisiones. 
 

Considerando que conmemorar un día de recuerdo a las víctimas de la 
violencia terrorista sirve para dignificar y honrar la memoria de todas aquellas 
personas que perdieron su vida en manos de la violencia terrorista.  
 

Considerando que, las efemérides y los actos de homenaje tienen un sentido 
profundo que va más allá de lo formal o de lo protocolario, en el presente caso se 
debe de tener en cuenta que, si la efeméride versa sobre hechos terribles que 
conmocionan a toda la sociedad, el homenaje a las víctimas de la violencia terrorista 
adquiere mayor trascendencia y tiene una función pedagógica muy relevante.  
 

Considerando que, rememorar lo ocurrido no supone reabrir heridas, sino al 
contrario, recordar es un acto de Respeto, de Justicia y de Dignidad. 
 

Por todo lo cual, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Sant Cugat la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

1.- Expresar la solidaridad de este Plenario con las víctimas de los ataques 
terroristas de cualquier lugar del mundo. 
 

2.- Instar a que se conmemore cada día 11 de marzo, un acto institucional de 
homenaje a las víctimas con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, 
siendo el primer acto a celebrar el próximo día 11 de marzo de 2017.  
 

3.- Instar a que cada 11 de marzo, se exponga una pancarta en la fachada del 
Ayuntamiento en recuerdo de todas víctimas de la violencia terrorista. 
 

4.- Dar traslado de esta moción al Parlament de Catalunya, a todos los grupos 
parlamentarios allí representados, al Congreso de los Diputados, a todos los grupos 
allí representados, y a las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Desde Ciudadanos Sant Cugat traemos al Pleno una moción a la que hemos 
intentado sumar a todos los partidos. Surge del análisis de la realidad que vivimos y 
de la necesidad, entendemos, de posicionarnos como Ayuntamiento cada año en un 
acto visible y abierto contra la barbarie terrorista que asola día a día en todos los 
rincones del planeta. El terror que se siembra desde cualquier excusa o causa hizo 
que la Unión Europea estableciera el 11 de marzo como el Día de las Víctimas del 
Terrorismo, teniendo como única función el respeto a su dolor y el acompañamiento 
en el mismo. La vida de las personas que pierden uno o varios seres queridos en un 
marco inesperado, absurdo e inútil, o aquellas que sobreviven a los ataques queda 
marcada para siempre por tantas huellas que es prácticamente imposible acercarse a 
lo que padecen, por eso desde la sociedad para acompañarlos sólo contamos con su 
reconocimiento y apoyo. La dignidad que supone aguantar el dolor es lo que hace que 
la figura de las víctimas de cualquier terrorismo tenga contenido de icono de los 
derechos humanos, por eso hemos entendido que un acto en la sede del 
Ayuntamiento todos los años y un símbolo en su fachada dotaría de más sentido a las 
acciones de este consistorio que se desarrollan con un minuto de silencio después de 
cada ataque. Buscamos con ello varios objetivos, el primero, no dejar atrás una causa 
que conmueve tanto como el maltrato de género, la enfermedad del cáncer de mama, 
el reclamar que vengan los refugiados, que se conmemoran desde el Ayuntamiento 
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todos los años. En segundo lugar, concienciarnos de que desde la política local se ha 
de ser permanentemente incisivos en el campo de la defensa de los derechos 
humanos. Y en tercer lugar, una labor pedagógica que puede marcar el conseguir que 
muchas personas de esta ciudad ante la publicidad que tienen los hechos que 
hacemos aquí en el Pleno tengan un momento de reflexión, un sentimiento o una 
conversación con sus hijos sobre ello. Hagamos del recuerdo y respeto a las víctimas 
un acto que resalte en la barbarie lo mejor, la hermandad, la compasión y el profundo 
respeto a todos los seres humanos. Agradeceríamos el voto de todos los grupos y 
confiamos en que el próximo 11 de marzo sea el primer acto al que asistiremos 
complacidos de que en lo esencial estamos de acuerdo. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Cuando Ciudadans 
planteó esta moción la verdad es que la planteó como un marco de texto en el cual se 
podrían sentir cómodos todos los grupos de un amplio abanico político. 
Personalmente a mí me hubiera gustado ir más allá y hablar del terrorismo de estado 
que es el más sistemático de todos los terrorismos, del terrorismo que se comete en 
la frontera, porque terrorismo viene de terror, del miedo, y también cuando cierras una 
frontera haces terrorismo, entonces ampliar mucho el abanico de terrorismo para que 
más gente se vea en cierta forma protegida por las leyes que defienden a las 
personas que sufren esta lacra. Por eso yo creo que es de justicia hacer un 
reconocimiento a las víctimas porque siempre cuando se pasan a la historia los 
hechos se habla más de los victimarios que de las víctimas, y no debemos dejarlas en 
el olvido para seguir haciendo justicia. Por eso el voto favorable a esta moción. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
també crec que és de justícia fer un reconeixement a les víctimes d’actes de 
terrorisme, a les persones que pateixen actes de terrorisme, sigui del tipus que sigui, i 
aquest reconeixement, aquest homenatge, que es faria un cop a l’any aquí a 
l’Ajuntament, coincidint amb el Dia europeu de les víctimes d’actes terroristes, seria 
localitzar a Sant Cugat aquest reconeixement i és de justícia fer-ho i per tant 
recolzarem la moció. 
 
 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Primer de tot volia denunciar la doble vara de mesurar que fa servir Ciutadans, crec 
que gestiona una mica malament les seves contradiccions ja que ara critiquen 
mocions generals, ara s’aixequen del Ple, ara es queden, i ara ens en presenten una. 
Nosaltres no veiem malament moltes de les coses que planteja la moció, però creiem 
que té trampa. Ja deuen saber que la resolució d’un conflicte no es pot fer només des 
del punt de vista de les víctimes. Calen punts de vista externs, cal diàleg, cal 
reconeixement, cal condemnes, també, i per tot això creiem que cal reconèixer a les 
víctimes quan s’ha de resoldre un conflicte, evidentment, però saben que en aquest 
país hi ha 120.000 persones enterrades en cunetes que són víctimes d’un conflicte i 
que encara estan per reconèixer? Hem construït una pau negant aquestes víctimes i a 
nosaltres això ens rebel·la. No defensarem mai el terrorisme, de cap tipus, tampoc de 
l’Estat. Al nostre país hi ha amenaces sobre la llibertat d’expressió i de reunió, no sé si 
els hi sona la “Llei mordassa”, també som líders en violència contra les dones, d’això 
se’n diu “terrorisme masclista”, i Amnistia Internacional no deixa de repetir les seves 
preocupacions sobre la tortura i els retrocessos en jurisdicció internacional o, com 
deia abans, amb els drets de la veritat i la justícia i la reparació en els crims comesos 
durant la Guerra Civil i el franquisme. Nosaltres en aquesta moció ens abstindrem. 
 
 . REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: La 
veritat és que ens ha sorprès el text de la moció de Ciutadans, ja que considera que 
totes les víctimes del terrorisme són un referent per la democràcia i que els poders 
públics les han de tenir presents alhora que s’ha de dignificar i honrar la seva 
memòria, i dic que ens sorprèn i alhora ens alegrem, ens alegrem que Ciutadans 
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consideri que s’ha de dignificar i honrar la memòria de José Antonio Lasa i José 
Ignacio Zabala, primeres víctimes del GAL, i dels diputats per Herri Batasuna al 
Congrés dels Diputats espanyol i al Parlament Basc, Josu Muguruza i Santiago 
Brouard que també van ser assassinats pels GAL, i que cal tenir-los presents pels 
poders públics a l’hora de prendre decisions, perquè fins ara l’actitud del Partit Popular 
abonada pel Partit Socialista i Ciutadans ha estat la de tenir present només a unes 
víctimes del terrorisme i no pas a totes, ens alegrem d’aquest canvi d’actitud, 
nosaltres volem tenir presents totes les víctimes. Malgrat això, i en relació al text de la 
moció, no considerem que algunes víctimes del terrorisme hagin de ser considerades 
referents de la democràcia pel simple fet i únicament de ser víctimes del terrorisme, i 
un exemple clar d’algú que no considerem un referent per la democràcia és Carrero 
Blanco, president del Govern espanyol durant la dictadura franquista, que al cel sigui. 
Nosaltres no pensem dignificar ni honrar la memòria d’aquest o d’altres feixistes per 
molt que siguin víctimes de la violència terrorista, i malgrat això condemnem la 
violència terrorista. Finalment, trobem a faltar que la moció no faci referència a la 
violència feixista i a les víctimes d’aquesta violència. Per una banda, l’homenatge i 
reconeixement de totes les defensores i tots els defensors de la democràcia que van 
ser víctimes del feixisme espanyol durant el cop d’estat i la guerra que van provocar, 
com en la repressió i dictadura posteriors i, de l’altra, també trobem a faltar el 
reconeixement i homenatge a les víctimes de la violència feixista més actual, que en 
essència són, com en el terrorisme, víctimes de la més salvatge intolerància, com els 
casos de la transsexual Sònia Rescalvo o de la indigent Rosario Endrinal a Barcelona, 
o de l’independentista Guillem Agulló a Castelló. Per tots ells a nosaltres aquesta 
moció ens queda curta i ens abstindrem. 
 
 . REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Per a nosaltres també hi ha tot un conflicte pel que fa a categoria i al mot terrorisme, 
hem intentat buscar la definició per veure si podíem compartir algun element central, 
s’utilitza per definir un tipus d’utilització de la violència de manera sistemàtica i sovint 
indiscriminada per aconseguir objectius polítics, condicionar el comportament de la 
societat civil o aclarir comptes per decisions preses i irreversibles. El primer problema 
en que es troben els organismes supranacionals quan han de parlar de terrorisme, 
alguns com el que citen, fins i tot la Unió Europea, és la dificultat per trobar una 
definició per la paraula en tant que els diferents Estats amb les diferents 
problemàtiques polítiques o fins i tot armades al si dels seus propis estats no es posen 
d’acord amb el terme terrorisme, si el terme terrorisme vol dir vulnerar els drets 
humans sistemàticament doncs segurament Turquia no hauria de poder formar part 
de la Unió Europea, en canvi si terrorisme només es pot aplicar a grups que utilitzen la 
violència, efectivament, però que no són Estats, llavors estem tenint una descripció 
molt tangencial del que és el terme terrorisme. Nosaltres trobem que és problemàtic 
intentar fer categories molt àmplies i generalment quan es fan categories molt àmplies 
és perquè es vol fer passar bou per bèstia grossa, per tant entenem que no hi ha 
consens sobre què entenem per terrorisme. No entre vostès senyors de Ciutadans i 
nosaltres, que és evident que hi ha diferències abismals en el que seria l’acunyament 
d’aquest terme, sinó més enllà, és a dir, jo crec que no ens podríem posar d’acord ni 
entre tots els representants que estem avui al plenari, i per això, tot i que les víctimes 
de l’11M mereixen, tinguin-t’ho per segur, tot el nostre respecte i el més gran del 
nostre menyspreu als seus botxins, avui no votarem a favor d’encalçar un concepte 
que massa sovint s’ha posat al servei del pensament hegemònic, perquè si parlem de 
terrorisme, parlem-ne, nosaltres com algunes de les cites que han fet representants 
dels grups d’Iniciativa i d’Esquerra Republicana encunyem d’altres mots que entenem 
que també són interessants de parlar, per exemple ens agradaria un Dia contra el 
terrorisme d’Estat, no en genèric, sinó perquè el nostre Estat, l’Estat espanyol, 
d’aquest terrorisme n’entén i força; aquell nostre Estat que va ser condemnat a 
Estrasburg per no investigar les tortures del 92; aquell que té CIE’s i moren persones 
que estan recloses i no s’investiga; aquell que no depura responsabilitats entre els 
agents que cometen abusos en el cas per exemple d’Andrés Benitez, una memòria 
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per a ell; o podríem parlar de terrorisme d’Estat en altres contextos on només es parla 
de l’altre terrorisme, per exemple Colòmbia, que fa dos plens ens omplíem la boca i 
des que ha començat l’any 2017 han mort assassinats 4 líders sindicals, evidentment 
per paramilitars amb connivència amb l’Estat colombià, per tant aquí parlaríem de 
terrorisme d’Estat i tot que les FARC estan desarmades l’Estat continua assassinant 
per aconseguir objectius polítics, etc. El terrorisme racista institucional, el que deixa 
que milers de persones, perquè és sistemàtic, morin en l’intent de travessar la tanca 
entre Ceuta i Melilla, o totes aquelles que moren a l’Estret i ja no poden ni trepitjar la 
terra de l’Estat espanyol. Terrorisme masclista, el que més mata i amb diferència, i 
vostès no l’esmenten, entenc que com més definició més s’encorsetava, és el més 
sigil·lós, el que menys es pot pronunciar, el que més vegades s’amaga sota 
subterfugis de titulars periodístics on diuen que la dona ha mort o que hi ha denuncies 
falses i intenten equiparar el que és una autèntica massacre, el que és un autèntic 
feminicidi sistemàtic, com si no hi hagués també al darrera una ideologia dominant 
que orquestra el feminicidi, per què no!, i és l’heteropatriarcat, és així, o el terrorisme 
econòmic, nosaltres parlem de terrorisme econòmic també, els d’Inditex a 
Bangladesh, o Mercadona quan assetja als seus treballadors, o quan es deslocalitzen 
empreses a Romania i Polònia tot i tenir beneficis i es deixen al carrer a centenars de 
famílies, o quan es puja el preu dels subministraments just quan fa més fred l’any, per 
a nosaltres això és terrorisme patronal, o quan es fa fora a la gent de casa seva 
perquè no han pogut fer front als pagaments, deixi’m-ho dir, el capitalisme -per a 
nosaltres- com a sistema econòmic és bàsicament un crim organitzat, és terrorisme 
patronal, segurament com veu que també entra en aquesta qualificació no ens 
posarem d’acord, no estem d’acord amb les grans etiquetes i menys en la definició 
d’aquesta, ens interessa més el debat polític, assossegat, ponderat, rigorós i concret, 
amb antecedents històrics, antropològics, geogràfics, no les grans etiquetes que ens 
ajuden a fer grans croades, ens sap greu però no pensem que el món estigui dividit en 
“bad i good wishes”  sinó en interessos i mecanismes que es posen al servei 
d’aquests mateixos interessos, per què terrorisme i no Erdogan quan bombardeja 
civils?, per què no Arabia Saudí?, per què no condemnar el terrorisme d’Estat que va 
patir Euskalerria durant molts anys i que encara no s’ha pogut subsanar aquest 
conflicte polític que ha causat tant de dolor?, per què Lasa i Zabala no i terrorisme si? 
En nom de la lluita contra el terrorisme s’han fet autèntiques atrocitats a Afganistan, 
Iran, Palestina, País Basc i també Catalunya, perquè totes i cadascuna de les 
paraules, tots els conceptes que om empunya serveixen a una idea, i això no ho 
podem obviar, i la idea a la que vostès serveixen a nosaltres no ens convenç ni gens, 
ni mica. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Jo crec que hi ha grups que tenen la capacitat de donar la volta al mitjó 
amb el sentit d’una moció que aparentment és senzilla i que el debat polític no està 
renyit amb el reconeixement, amb uns fets, amb unes circumstàncies i amb unes 
víctimes. Podem analitzar totes les víctimes del món mundial, podem dir moltes 
coses, podríem cenyir-nos però aquest debat el podríem fer a cada una de les 
mocions que presentem si anem tirant una mica del fil. Jo crec que és una cosa més 
simple, deixeu-me dir-ho així, el que volem o el que es proposa en el Ple és aprofitar 
que la Unió Europea ha fixat un dia pel reconeixement de les víctimes del terrorisme i 
a més a més coincidint amb l’atemptat que va haver-hi a Madrid, jo crec que en 
aquest cas és del tot encertat, jo crec que celebrem el Dia d’Europa, celebrem altres 
dies, altres commemoracions, sense anar més lluny nosaltres també celebrem una 
derrota, la Diada Nacional de Catalunya, jo crec que són moments en que es fa 
esment. Que es poden introduir tot tipus de terrorisme?, bé, aquí tampoc apunta cap 
tipus de terrorisme, sinó que senzillament tots tenim en l’imaginari, en el segle XXI, 
quan parlem de terrorisme una mica el que és de la nostra societat occidental. Jo crec 
que és treure les coses fora del test, i que per tant la moció és bastant més senzilla 
del que s’ha parlat en aquest sentit i el nostre grup hi donarà suport. 
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 . TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Nosaltres en la Junta de Portaveus ja vam 
anunciar el nostre vot a favor, la veritat és que enteníem i així ho va explicar en aquest 
cas el portaveu de Ciutadans, que era una moció per donar una mica de veu i 
reconeixement a les víctimes del terrorisme d’una manera més senzilla de la que han 
plantejat ara Esquerra i la CUP, que ho respecto, però no crec que sigui en aquest cas 
la moció de Ciutadans que vagi en contra de totes les aportacions que s’han fet sinó 
que era un acte més senzill de reconeixement, de dignitat, per desgràcia portem 
varios mesos seguits que fem un minut de silenci aquí a l’Ajuntament que es convoca 
des d’Alcaldia per diferents atacs terroristes, que no dic que les altres coses a que heu 
fet referència no pogués ser-ho o tingueu raó, però en aquest cas pensem i a més ho 
va deixar obert el portaveu de Ciutadans, que el que es volia era donar una mica de 
visibilitat a aquest dia 11 de març que la Unió Europea ha determinat que fos el dia de 
reconeixement com n’hi ha d’altres, i que no era ara fer un acte perquè sí, la mateixa 
Alcaldessa a la Junta de Portaveus -i així va ser recollit quan vam dir que votaríem a 
favor- va dir que havíem de pensar quin tipus d’acte o què era el més adient, si era a 
través de conferències de pau o també treballar-ho fins i tot vam dir amb la Universitat 
de la Pau, que la nostra ciutat en té. Nosaltres la vam veure més simple, sense negar 
tot el que s’ha dit, creiem que és una moció que es pot aprovar, que vam deixar obert 
de veure quina seria la millor manera de treballar-ho i que potser un any pot ser a 
través d’una conferència i un altre any pot ser a través d’un acte potser més lúdic, el 
que fos, o sigui que per tant ho hem de mirar de treballar. Amb el dia que portem amb 
aquesta mitja tensió, penso que s’han tractat al Ple temes molt importants i que tots 
tenim els nostres punt de vista però també hauríem de mirar una mica més enllà de 
veure en aquest cas, amb tot el reconeixement al que heu dit, cadascú té el seu punt 
de vista, però penso que és una moció aprovable que té un bon fi i perfecte no és com 
cap de les mocions que presentem tots, però evidentment cadascú pot mostrar el seu 
posicionament, però nosaltres hi votarem a favor. 
 
 . REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Por alusiones Sra. Alcaldesa, matizar un par de cosas. Al compañero de 
Iniciativa, Ramon Gutiérrez, no es una moción general, desde el momento mismo en 
que estamos solicitando que se haga un acto en la sede del Ayuntamiento sobre un 
día que se conmemora en toda Europa, no es una moción general, la traemos aquí 
para que se haga un acto aquí y sea local y tenga una transcendencia local, para 
nuestros vecinos, no tiene nada de moción general. 
 
 Respecto a lo que han dicho varios de ustedes que han hecho referencia al 
terrorismo machista, por supuesto que lo tenemos presente, lo que ocurre es que hay 
otro día para la conmemoración y muchísimos actos en el seno de este Ayuntamiento 
en el que se hace referencia a ello, por eso entendemos que no formaba parte del 
cuerpo de esta moción. 
 
 Y respecto a todas las opiniones que se han vertido, a todo tipo de terrorismo, 
cada uno por supuesto que puede tener unas víctimas más cerca del corazón que 
otras y por eso nosotros habíamos hecho un texto muy transversal para que todos 
vosotros pudierais aportar cualquier cosa que os pareciera bien. Sin más, como decía 
la Sra. Paraira, era mucho más sencillo, y gracias a aquellos grupos que la han 
apoyado. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR: 
Al final entenc que la moció de Ciutadans és bastant asèptica, no entra ni en uns tipus 
de terrorisme ni en els altres, ni deixa de parlar d’uns per parlar d’altres, no, és ben al 
contrari, és generalista i jo crec que està feta amb la voluntat de que tothom la pugui 
subscriure i al final perquè la votin partits com Esquerra, la CUP, o Iniciativa, el que 
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hauran de fer els senyors de Ciutadans, o Convergència, o nosaltres serà anar al seu 
despatx perquè l’escriguin vostès perquè sinó no la votaran a favor mai, sigui com 
sigui la moció. 
 
 . REGIDORA SRA. NURIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
No rebaixin el nivell, jo els hi he explicat molts arguments polítics, de categoria, 
d’elements que són polítics, no vulguin rebaixar..., això és un flac favor. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     17 (Convergència, C’s, PSC, PP i regidor no adscrit) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:      8 (CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA) 
 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 
 

22.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA - MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) SOBRE EL COMPLIMENT 
DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA 
REFERENT A LES CLÀUSULES SÒL. 
 

Sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
 

ATÈS que als Països Catalans molts particulars han iniciat processos judicials 
contra entitats financeres, sol·licitant que es declari que les clàusules sòl incloses en 
els contractes de préstec hipotecari subscrits amb les persones consumidores eren 
abusives i que, en conseqüència, no les vinculaven. Les clàusules en qüestió 
preveuen que, malgrat que el tipus d’interès se situï per sota d’un determinat llindar 
fixat en el contracte, la persona consumidora seguirà pagant uns interessos mínims 
que equivalen a aquest llindar i sense que li resulti aplicable un tipus inferior al mateix. 
 

ATÈS que la sentència del 9 de maig del 2013 del Tribunal Suprem considera 
abusives les clàusules sòl, ja que les persones consumidores no havien estat 
adequadament informades respecte de la càrrega econòmica i jurídica que els 
imposaven les esmentades clàusules. Tanmateix, el Tribunal Suprem va decidir limitar 
els efectes en el temps de la declaració de la nul·litat d’aquestes clàusules, de manera 
que només produís efectes de cara al futur, a partir de la data en què es va dictar la 
sentència.     
 

ATÈS que les persones consumidores afectades per l’aplicació d’aquestes 
clàusules van reclamar les quantitats que al·legaven per haver pagat indegudament a 
les entitats financeres a partir de la data de subscripció dels seus contractes de crèdit. 
El Jutjat Mercantil núm. 1 de Granada i l’Audiència Provisional d’Alacant, on es van 
plantejar pretensions d’aquest caire, van preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea (TJUE) si la limitació dels efectes de la declaració de la nul·litat a partir de la 
data en què es dictà la sentència del Tribunal Suprem és compatible amb la Directiva 
93/13/CEE del Consell, del 5 d’abril del 1993, sobre les clàusules abusives en els 
contractes subscrits amb consumidors (DO 1993, L 95, p. 2) ja que, segons aquesta 
Directiva, aquestes clàusules no vinculen les persones consumidores. 
 

ATÈS que la sentència del TJUE, en els assumptes acumulats C-154/15, C-
307/15, C-308/15, núm. 144/2016, del 21 de desembre de 2016, considera que el Dret 
de la Unió Europea s’oposa a la jurisprudència d’un estat, en virtut de la qual els 
efectes restitutoris vinculats a la nul·litat d’una clàusula abusiva es limiten a les 
quantitats indegudament pagades amb posterioritat al pronunciament de la resolució 
judicial mitjançant la que es declari el caràcter abusiu de la clàusula.  
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ATÈS que, d’acord amb la sentència del TJUE, les clàusules abusives no poden 

vincular a la persona consumidora, en les condicions estipulades pel Dret dels Estats 
membres, interpel·lant a aquests en l’obligació de prevenir mitjans adequats i eficaços 
per tal que s’aturi l’ús de les esmentades clàusules. La declaració del caràcter abusiu 
de les clàusules sòl ha de permetre la restitució dels avantatges obtinguts 
indegudament pel professional en detriment de la persona consumidora.   
 

ATÈS que, d’acord amb la sentència del TJUE, el Tribunal Suprem podria 
declarar legítimament, en nom de la seguretat jurídica, que la seva sentència no 
afectava en les situacions definitivament decidides per resolucions judicials anteriors. 
En efecte, el Dret comunitari no pot obligar a un tribunal d’un estat membre a deixar 
d’aplicar les normes processals internes.  
 

ATÈS que tenint en compte l’exigència fonamental d’una aplicació uniforme i 
general del Dret de la Unió Europea, el TJUE és l’únic que pot decidir respecte de les 
limitacions en el temps que hagin d’aplicar-se a la interpretació que ell mateix hagi fet 
d’una norma del Dret de la Unió Europea. En aquest context, el TJUE precisa que les 
condicions estipulades per la legislació interna dels Estats membres no podrà afectar 
a la protecció de les persones consumidores garantit per la Directiva 93/13/CEE del 
Consell, del 5 d’abril del 1993, sobre les clàusules abusives en els contractes subscrits 
amb consumidors. 
 

ATÈS que la limitació en el temps dels efectes derivats de la declaració de 
nul·litat de les clàusules sòl priva a les persones consumidores que van subscriure un 
contracte de préstec hipotecari previ a la data del pronunciament de la sentència del 
Tribunal Suprem referenciada al segon atès del dret a obtenir la restitució de les 
quantitats que pagaren indegudament a les entitats bancaries.  
 

ATÈS que de la limitació en el temps dels efectes derivats de la declaració de 
nul·litat dels clàusules sòl suposa una protecció de les persones consumidores 
incompleta i insuficient que no contribueix en un mitjà adequat i eficaç per tal que cesi 
l’ús de les clàusules abusives, en contra del que exigeix la Directiva 93/13/CEE del 
Consell, del 5 d’abril del 1993, sobre les clàusules abusives en els contractes subscrits 
amb consumidors. 
 

Sobre les conseqüències derivades de la sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea 
 

ATÈS que la sentència del 9 de maig del 2013 del Tribunal Suprem contradiu el 
TJUE. 
 

ATÈS que d’acord amb la Sentència del TJUE en els assumptes acumulats C-
154/15, C-307/15, C-308/15, núm. 144/2016, del 21 de desembre de 2016, estableix 
que “la declaració judicial del caràcter abusiu d’una clàusula ha de tenir com a 
conseqüència el restabliment de la situació en què es trobaria el consumidor si no 
hagués existit tal clàusula. En conseqüència, la declaració del caràcter abusiu de les 
clàusules sòl ha de permetre la restitució dels avantatges obtinguts indegudament pel 
professional en detriment del consumidor”. ”En conseqüència, de tal limitació en el 
temps resulta una protecció dels consumidors incompleta i insuficient que no 
contribueix en un mitjà adequat i eficaç per a que cesi l’ús de les clàusules abusives, 
en contra del que exigeix la Directiva”. 
 

ATÈS que, malgrat tot, la sentència del TJUE no és d’aplicació immediata, sinó 
que haurà de ser adoptada pel Tribunal Suprem en les properes declaracions de 
nul·litat d’aquestes clàusules. Així mateix, tampoc les declara nul·les en tots els casos, 
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per la qual cosa les persones consumidores hauran de seguir pledejant per assolir la  
declaració de nul·litat i, en cas de sentència favorable, que se’ls retornin tots els diners 
pagats de més des de la firma de la hipoteca.  
 

ATÈS que, en relació a l’esmentada sentència del TJUE, l’Associació Espanyola 
de la Banca (AEB), que agrupa als bancs implicats, ha assenyalat que caldrà esperar 
a veure “com es traslladarà la sentència a la jurisprudència espanyola”. Així mateix, la 
CECA, que representa a les antigues caixes d’estalvis, precisa que aquesta resolució 
no és d’aplicació directa i que l’impacte es coneixerà “a mesura que els jutjats i 
tribunals espanyols” l’apliquin. 
  

ATÈS que les associacions de persones consumidores i usuàries consideren 
que en cap cas els costos del procés haurien de recaure en els clients afectats i que 
aquest no ha de dilatar-se en el temps.  
 

Per tot això, el grup municipal d'ERC-MES proposa que el plenari de 
l'Ajuntament de Sant Cugat acordi: 

 
PRIMER.- Instar al Govern espanyol a establir de forma immediata el 

procediment a seguir -mitjançant un mecanisme ràpid, universal, col·lectiu i eficaç, que 
garanteixi la protecció dels consumidors, evitant que la càrrega del procés recaigui en 
els clients afectats- per tal que les entitats financeres facin efectiva el compliment de la 
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea núm. 144/2016, del 21 de 
desembre de 2016.  
 

SEGON.- Instar al Banc d’Espanya a definir els mecanismes obligatoris per tal 
que els bancs implicats facin efectiu el compliment de l’esmentada sentència i informin 
de forma preceptiva a cadascun dels clients afectats dels drets que els corresponen.  
 

TERCER.- Instar a la Generalitat de Catalunya, en cas que no es faci efectiu el 
retorn immediat dels diners a retornar, a impulsar mecanismes de mediació efectius 
entre els clients afectats i els bancs implicats en el procés.  
 

QUART.- Instar al Govern espanyol i a la Generalitat de Catalunya a articular 
mecanismes per tal que les associacions de persones consumidores i usuàries 
supervisin que el procés de retorn es desenvolupa de manera efectiva i immediata.  
 

CINQUÈ.- Instar al Banc d’Espanya a establir el mecanisme per a supervisar i, 
en el seu cas, sancionar, a aquelles entitats que incompleixin l’aplicació de la 
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea núm. 144/2016, del 21 de 
desembre de 2016. 
 

SISÈ.- Instar a l’Agència Catalana de Consum a estudiar la possibilitat de 
realitzar una campanya de difusió del dret de les persones afectades per les clàusules 
sòl que se’ls retorni les quantitats indegudament pagades per aquest concepte.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: No 
és el primer cop que en aquest Ple parlem d’hipoteques, sobretot des de les nefastes 
conseqüències que les clàusules abusives que sovint han “colat” les entitats 
financeres, i m’explico amb el terme “colat” que no és molt ortodox però en el sentit de 
que les persones consumidores no n’eren coneixedores. Avui hi tornem per centrar-
nos exclusivament en les clàusules sòl, i dic exclusivament perquè precisament el 
volum i la transcendència d’aquestes clàusules sobre moltíssimes persones 
hipotecades mereixen que avui els hi dediquem una moció. Aprofito doncs per 
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expressar que malgrat que estem totalment d’acord amb les esmenes que 
Convergència portava, és a dir amb el contingut -no cal ni que ho digui- totalment 
d’acord, però sí que precisament per l’abast d’aquestes esmenes, perquè es 
refereixen a un tema prou important que cada vegada també torna a centrar el debat 
que és sobre les despeses derivades de les escripturacions de les hipoteques, que 
per nosaltres es mereixen una moció i que per tant la podem fer en un proper Ple i per 
tant tot el nostre suport en aquest sentit, però ara ens volíem concentrar en el tema de 
les clàusules sòl perquè quedi molt clar la denuncia en aquest sentit i és per això que 
les esmenes de Convergència havíem dit de no incorporar-les a la moció però 
únicament per aquest tema i per no desvirtuar ni una cosa ni l’altra. 
 
 La moció de fet el que explica és tot el periple que han hagut de fer els 
consumidors, sobretot ho han fet a través de les associacions de les persones 
consumidores i usuàries que en aquest sentit nosaltres ens hem posat en contacte 
també per aconseguir l’empara de la justícia en un tema que finalment l’han 
aconseguit en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea que els hi ha donat la raó, 
obligant a les entitats financeres a retornar tot el que han cobrat indegudament des de 
la signatura de la hipoteca. 
 
 Sembla bastant lògic i elemental, des del punt de vista jurídic clarament, que 
quan una clàusula està qualificada com a nul·la es retrotrau la situació a l’inici i per 
tant aquesta clàusula és d’entrada inexistent per haver estat declarada nul·la. Per això 
reclamava que, no el que havia dit primer el Tribunal Suprem, que deia que es 
retornaven a partir del moment de la denúncia sinó des del minut zero, per tant un cop 
més la justícia espanyola s’ha vist desacreditada per una instància superior, que en 
aquest cas és el Tribunal de la Unió Europea. El que quedava pendent era quin seria 
el procediment per a fer efectiva aquesta sentència i calia estar amatents per evitar 
que un cop més les entitats financeres, amb la complicitat habitual del PP, trobessin la 
manera de no complir amb la seva obligació i tornar a traslladar als consumidors la 
responsabilitat i els costos del compliment de la sentència europea. Per això el primer 
que vam fer Esquerra, quan vam saber del coneixement d’aquesta sentència a nivell 
del Congreso, va ser presentar una proposició no de llei precisament perquè el que 
demanàvem era que no passés això. Estàvem doncs pendents de la decisió del 
Consell de Ministres, certament s’anaven fent declaracions per part del Govern i no 
pintaven bé, en tot cas fins que no vam tenir el Consell de Ministres i van comunicar 
quin seria el contingut del Reial Decret que ha de preveure com seran aquestes 
mesures de protecció al consumidor. D’entrada les associacions de consumidors i 
moltes forces polítiques érem conscients que difícilment la decisió del Govern seria la 
d’alinear-se al costat de la ciutadania vulnerable per aquesta estafa soferta i finalment 
hem conegut el contingut d’aquest Reial Decret i per això ara presentarem una 
esmena “in voce” en algun d’aquests acords de la moció, perquè la moció va ser feta 
abans. 
 
 A nosaltres ens hagués encantat poder retirar la moció perquè això voldria dir 
que la proposta del Reial Decret seria exactament en aquesta línia que dèiem de 
protecció dels consumidors i de no alinear-se al costat de les entitats financeres, i per 
tant si em permet alcaldessa faig aquesta esmena “in voce” del primer acord que és 
un canvi mínim, ho dic perquè si no ens hi fixem bé gairebé sembla que no canviem 
res, que simplement canviem la paraula del primer acord quan diu “Instar al Govern 
espanyol a establir de forma immediata...” per “Instar al Govern espanyol a modificar 
de forma immediata...”, de fet aquesta esmena els hi he passat als meus companys 
portaveus per tal de si volien preparar-se la intervenció, quedant de la següent 
manera: “Instar al Govern espanyol a modificar de forma immediata el procediment a 
seguir per establir un mecanisme ràpid, universal, col·lectiu i eficaç, que garanteixi la 
protecció dels consumidors, evitant que la càrrega del procés recaigui en els clients 
afectats, per tal que les entitats financeres facin efectiva el compliment de la sentència 
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea núm. 144/2016, del 21 de desembre de 
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2016.” Aquest seria l’únic canvi que faríem perquè la resta d’acords, malgrat que els 
vam fer previs al Reial Decret el que fan és reforçar l’esperit al nostre entendre de la 
sentència, considerem que aquest Reial Decret és insuficient i per això les mantenim, 
perquè diguem que no és que fóssim premonitoris sinó ja ens comencem a conèixer i 
ja ens imaginàvem quina seria la resposta. 
 
 Nosaltres considerem que el que cal és un rescabalament just i el caràcter 
universal de la mesura, que ningú se’n pot quedar al marge per falta de coneixement o 
perquè les entitats financeres decideixin discrecionalment a quins clients s’informa i a 
quins no, que és el que ara diu el Reial Decret, buscant el seu interès econòmic i 
obviant els drets dels consumidors estafats, perquè el problema és que no queda 
detallat de com s’han posat en contacte amb cada afectat per tant per exemple 
l’entitat financera es podia limitar només a comunicar-ho a través del web, cosa que al 
no fer-ho per exemple per telèfon, que és un bon mecanisme, deixaria al marge i 
perjudicaria sobretot a col·lectius molt vulnerables com és el de la gent gran. L’altra 
condició “sine qua non” era que el procediment havia de ser extrajudicial, amb un 
mecanisme supervisat pel Banc d’Espanya, que habitualment limités les seves 
funcions a òrgans de supervisió dels bancs, de fet sempre ha dimitit des del minut 
zero i per això som a on som, per evitar més despeses i una situació d’inferioritat dels 
consumidors que es veiessin obligats a recórrer a la via judicial, de fet el Reial Decret 
incorpora un mecanisme de supervisió però que no té capacitat sancionadora, per tant 
continuem estant sempre una mica a la bona voluntat de les entitats financeres, i això 
és el que a nosaltres ens semblava que no podia ser, de fet el que passarà és que 
hauran de recórrer també a la via judicial aquells clients en els quals l’entitat financera 
no els hi reconegui que la clàusula és abusiva, en primer lloc, i en segon lloc aquells 
en que la proposta de l’entitat financera no els satisfaci perquè no sigui justa. Per tant 
una altra vegada estem abocant una altra vegada a haver de recórrer a la via judicial 
que és el que volíem evitar. 
 
 En aquest sentit valoro les esmenes fetes per Iniciativa en el sentit de -i jo crec 
que això és important explicar-ho- com que dèiem que l’entitat financera té marge de 
maniobra a l’hora de posar-se en contacte amb els consumidors, amb els afectats, i 
que en tot cas pot fer el que ells convinguin, doncs em semblava que era una bona 
idea que des de l’Ajuntament es puguin posar en contacte amb aquestes entitats 
financeres a nivell de Sant Cugat per demanar-los-hi que intentin arribar a totes les 
persones afectades de manera que puguem dir que a Sant Cugat cap família ha 
quedat perjudicada per les clàusules sòl. 
 

ESMENES D’ICV-EUiA SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 
 

- ESMENES D'ICV-EUiA A LA MOCIÓ D'ERC-MES SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ 
EUROPEA REFERENT A LES CLÀUSULES SÒL. 
 
Esmena 1 
Modificar l’acord tercer: 
 
“TERCER.- Instar a la Generalitat de Catalunya, en cas que no es faci efectiu el retorn 
immediat dels diners cobrats indegudament, a impulsar mecanismes, de mediació 
efectius mitjançant l’Agència Catalana de Consum entre els clients afectats i els bancs 
implicats en el procés.”  
 
Esmena 2 
Nou acord: 
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“L’Ajuntament de Sant Cugat es compromet en el termini màxim de dos mesos a oferir 
serveis gratuïts de primera acollida (informació i assessorament) per garantir un 
assessorament objectiu i equitatiu en defensa dels drets de les persones afectades 
per les clàusules sòl.” 
 
Esmena 3  
Nou acord: 
 
“Convocar, a través de les OMIC, a les persones directores de bancs i caixes del 
municipi per instar-los a fer totes les accions possibles per a realitzar una correcta 
informació i atenció a les persones afectades i a facilitar-los les tasques que han de 
portar a exercir el seu dret de devolució reconegut a la sentència del TJUE. En 
aquestes reunions hi estaran convidades, a més de les forces polítiques amb 
representació al consistori els/les representants de les associacions de veïns i veïnes 
del municipi.” 
 

TORN PRESENTACIÓ ESMENES D’ICV-EUiA 
 
 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Convergència també té esmenes. Ho dic perquè les nostres són unes esmenes que al 
final Esquerra sí que les ha acceptat però que estan en la documentació del Ple, no 
estan incloses en la moció. Una mica ja ho ha explicat la Mireia, nosaltres les 
esmenes inicials que havíem redactat era ja en previsió perquè ens temíem que 
l’Estat li faria un altre favor als bancs, com ja estem habituats, i que faria aquest tipus 
de maniobra com ha fet fins ara sempre que ha tocat protegir els abusos, i en aquest 
sentit les esmenes anaven en un sentit més de donar suport judicial a les persones 
que així ho necessitessin, al final amb aquestes esmenes ha sigut eliminada la part 
judicial però sí que hi ha una part que per a nosaltres és important i és que a part de 
convocar a través de l’oficina municipal del Consum als directors i directores de bancs 
i caixes del municipi per informar de les accions positives que poden fer, doncs també 
proposàvem garantir un servei gratuït d’assessorament i informació municipal a totes 
les persones que estiguessin en aquest cas, un servei que ja s’està desenvolupant en 
molts municipis similars al nostre i a més a més que el alguns casos està -que és una 
de les parts que ja no està en la nostra esmena però que també es podria recuperar 
en el futur- doncs que a través de conveniar amb el Col·legi d’Advocats, en aquest cas 
de Terrassa, també es pogués garantir la defensa judicial de les persones que així 
volguessin a través d’aquesta oficina d’assessorament. 
 

Finalment, les nostres esmenes només van en aquestes dues línies, bé, primer 
n’hi ha una sobre l’Agència Catalana del Consum, però també sobre la garantia 
d’assessorament objectiu gratuït per part de l’Ajuntament, i després la convocatòria a 
través de l’Oficina de Consum dels directors de banc per assegurar que s’està fent 
aquest procés bé i que s’està informant als consumidors. 
   

ESMENES DE CONVERGÈNCIA SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 
 

- ESMENES QUE EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PRESENTA A 
LA MOCIÓ D’ERC-MES SOBRE EL COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DEL 
TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA REFERENT A LES CLÀUSULES 
SÒL. (*)  
 
ESMENA 1 
Afegir un nou atès després del catorzè amb el redactat següent: 
Atès que la majoria de les hipoteques que tenen una clàusula terra també tenen una 
clàusula que carrega totes les despeses que suposa crear-la a l'usuari. 
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ESMENA 2 
Afegir un nou atès amb el redactat següent: 
Atès que la justícia espanyola ha declarat abusives altres clàusules de les hipoteques. 
En concret, les que obliguen el client a pagar les despeses de notari i de registre, i 
l’impost d’actes jurídics documentats. 
 
ESMENA 3 
Afegir un nou atès amb el redactat següent: 
Atès que una sentència del Tribunal Suprem va declarar abusives les clàusules que 
feien pagar al client totes aquestes despeses de la hipoteca, i alguns jutjats a 
Pontevedra, Gijón i Granollers ja han començat a aplicar el criteri de l’alt tribunal. 
 
ESMENA 4 
Afegir un nou atès amb el redactat següent: 
Atès que aquestes clàusules -habituals en totes les hipoteques-, segons sentència de 
la magistrada del jutjat de Granollers, s’haurien de negociar perquè, a més, són els 
bancs els interessats en la fe pública notarial i en el registre i, per tant, els que haurien 
de fer-se càrrec d’almenys una part d’aquestes despeses. En el cas dels impostos, 
malgrat que el subjecte passiu de transmissions és l’hipotecat, en el cas d’actes 
jurídics documentats serà el subjecte passiu de l’impost l’adquirent del bé o dret i, en 
el seu defecte, les persones que instin o sol·licitin els documents notarials o els qui 
estiguin interessats en la seva expedició, és a dir, els mateixos bancs. 
 
ESMENA 5 
Afegir un nou atès setè amb el redactat següent: 
Instar al Govern espanyol a iniciar un procediment col·lectiu de manera immediata, per 
tal que les entitats financeres retornin les despeses derivades de les gestions 
hipotecàries, als clients afectats per clàusules sòl. 
 
(*) Esmenes retirades  
 

TORN PRESENTACIÓ ESMENES DE CONVERGÈNCIA 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. DAMIÀ CALVET, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Efectivament, nosaltres vam presentar unes 
esmenes a aquesta moció atès que vam considerar oportú complementar-la amb uns 
conceptes, el de les despeses d’escripturació de les hipoteques que en aquell moment 
també era part de la discussió que hi havia, part del debat que hi havia, després de la 
sentència a Europa respecte el pagament íntegre de les despeses de les clàusules sòl 
a tots els afectats. 
 

Jo voldria centrar-me un moment en el tema que ens ocupa amb una mica més 
de concreció si m’ho permeten. Durant la bombolla immobiliària ningú se’n va adonar 
que hi havia aquestes clàusules sòl, va ser a partir de la punxada de la bombolla, 
quan es produeixen baixades importantíssimes del tipus d’interès, que la gent se 
n’adona perquè, efectivament, s’hauria d’haver estat en aquell moment ja pagant molt 
menys. Estem parlant que l’Euribor es situava en índex per sota del 3, o del 2,5, o el 
2% i baixant, i hom podia tenir una hipoteca signada amb un topall del 3% o més, i per 
tant això és el que va causar l’alerta, l’alarma, la demanda inicial d’un grup de 
ciutadans, i així es va iniciar la judicialització d’aquest tema, evidentment amb raó 
perquè estem parlant de poder pagar entre 150 i 300 € al mes menys, depenent de la 
hipoteca, això són xifres mitjanes. Hi ha un informe del 2009 de l’OCU que parla de 3 
milions d’afectats per aquest tipus de clàusules i de les 30.000 reclamacions que hi 
havia en aquell moment, el 2009, es considera que la meitat pràcticament, unes 
15.000, eren referides a les clàusules sòl. A partir que hi ha sentències favorables i es 
comencen a retornar diners, però sobretot a partir d’aquesta sentència recent que diu 
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que no només a partir del 2013, sinó des del minut 1, com apuntava també la Sra. 
Ingla, doncs lògicament al Govern li toca moure peça, al Govern de l’Estat, i amb això 
vam quedar que estaríem una miqueta atents una vegada es va presentar la moció, a 
què faria el Govern de l’Estat al respecte. Hi ha un Reial Decret aprovat, es va aprovar 
divendres passat, un Reial Decret que és vigent des d’avui dilluns, un Reial Decret que 
configura tot un mecanisme extrajudicial de manera que en tres mesos això s’hagi de 
resoldre amb tot de casuístiques diferenciades però efectivament nosaltres també 
considerem des del Partit Demòcrata que aquest Reial Decret és insuficient, i així ho 
demostra el fet que el grup parlamentari del Partit Demòcrata també ha presentat una 
proposició no de llei a Madrid demanant que, per exemple, els jutges que tenen 
causes hipotecàries obertes, o en suspens, o inclús ja resoltes, analitzin les clàusules 
per si n’hi ha d’abusives, i per tant recalculin els quadres d’amortització i vagin en línia 
de manera clara amb la sentència europea. 

 
A partir d’aquí se’ns encavalla la moció que vostès han presentat i a la que 

nosaltres voldríem afegir-nos, de quina manera?, primer acceptant l’esmena “in voce” 
que ha fet perquè creiem que efectivament s’ha d’actualitzar, ja no es tracta d’establir 
sinó de millorar o de modificar per millorar, em sembla que el verb que vostès utilitzen 
o que vostès proposen és “modificar” i a nosaltres ens sembla correcte. 

 
En segon lloc per retirar les esmenes que havíem presentat per clarament 

diferenciar aquestes esmenes que van referides a un tema molt important també, el 
de les despeses hipotecàries però, efectivament, ja ho portarem més endavant. 

 
En tercer lloc, si em permet el posicionament respecte a les esmenes 

d’Iniciativa, a nosaltres ens agradaria poder-les votar separadament, tot i que 
compartim l’esperit. Per què?, doncs perquè la primera veiem que va en línia, la 
primera que han presentat vostès complementa un dels acords, l’acord tercer, de 
manera adequada, involucra a l’Agència Catalana del Consum; la segona creiem que 
potser ha quedat superada, precisament pel Reial Decret i pels terminis temporals 
dels que estem parlant, parla d’un màxim de dos mesos, el Reial Decret parla de tres 
mesos, per tant  nosaltres ja volem començar a treballar des de ja, per entendre’ns, 
no hem de fer-ho d’aquí a dos mesos; i la tercera, creiem que és un mecanisme que 
no es correspon massa amb el que hauria de ser, no és a través de l’OMIC que hem 
de convocar a directors de bancs i caixes sinó que creiem que ho hem de convocar a 
través del Govern, parlar amb ells i, a partir d’aquí, si convé fer assemblees, si convé 
fer reunions informatives amb veïns, amb tots els grups, però és el Govern qui ha de 
convocar i estar una miqueta al cas del capteniment de bancs i caixes en aplicació 
d’aquest Reial Decret. 

 
TORN DE POSICIONAMENT 

 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosotros pensamos que ha perdido oportunidad y aunque se quiera ahora argumentar 
con enmiendas “in voce” que se cree que este mecanismo no es eficiente para poder 
reclamar las cantidades que corresponda a lo cobrado por estas cláusulas suelo pues 
yo creo que no es así, entendemos que sí que se podrán cobrar y de hecho corrijo 
porque no ha entrado en vigor hoy sino que entró en vigor el sábado, que es cuando 
se publicó, por lo tanto el plazo de un mes que tienen las entidades para implantar un 
sistema de reclamación previa a la judicial, es decir, un sistema no judicial, acabaría el 
21 de febrero, con lo cual ya tienen poco tiempo las entidades bancarias como para 
establecer ese sistema de reclamación previa; si no lo cumplen hay una ley que les 
obliga a ello y están incumpliendo una ley, bueno, en fin, no es poca cosa eso. El 
sistema evidentemente es voluntario para los consumidores pero imperativo para las 
entidades bancarias y la entidad bancaria tiene que ser ella la que realice un cálculo 
previo puesto que se entiende que mucha gente no tendrá los medios suficientes 
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como para poder hacer el cálculo ellos mismos porque no saben cuál ha sido los tipos 
de interés que ha habido cada día durante la vida de su préstamo que puede tener 10 
años atrás o 15, y por lo tanto es lógico que parta de la entidad financiera el cálculo de 
esos intereses cobrados indebidamente. A estos efectos nosotros entendemos que el 
mecanismo ha sido bastante ágil, el Gobierno después de la sentencia ha sido 
también bastante ágil en elaborar un texto inicial y además en consensuarlo con el 
Partido Socialista, principal partido de la oposición, con lo cual parte de un consenso 
político bastante importante en España y entiendo que además puede ser bastante 
efectivo, o sea puede haber personas que les cueste porque no tengan medios como 
para hacerlo así pero seguro que encuentran alguna forma de hacer la reclamación, 
pero por teléfono evidentemente no se acredita la identidad de nadie, por ejemplo si 
llamas a un Juzgado y por teléfono no te dan información porque no se acredita la 
identidad de nadie. O sea que o envías tu escritura y tu DNI, o lo llevas 
presencialmente, o lo envías de alguna forma que acredite que eres tú esa persona o 
puede haber lugar a disfunciones. Entendemos que ya se cumple eso, por lo tanto 
nosotros no daremos apoyo a esta moción porque el sistema será lo suficientemente 
efectivo como para que la gente pueda recuperar su dinero en un plazo bastante 
breve de tiempo que se ha establecido en tres meses y sino siempre queda la vía 
judicial, evidentemente. 
 
 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
Nuestro deseo habría sido realmente que finalmente Esquerra retirase la moción, yo 
creo que aquí ha jugado un poco, si me lo permite, al marketing político, y nosotros la 
vamos a votar favorablemente. La vamos a votar favorablemente pero veo y hoy me 
doy todavía más cuenta si cabe al ver que todavía hay una enmienda “in voce” que 
después del Real Decreto aprobado este viernes y que, efectivamente, ha entrado en 
vigor no el lunes sino el sábado, aquí un poco lo que estamos haciendo es poner 
parches y jugar un poco con las enmiendas. Haré igualmente la intervención, 
empezaré por lo que son las enmiendas, me parecían correctas las que había 
presentado Convergència, lo que afectaba sobre todo a la parte expositiva de la 
moción y yo creo que las enriquecía. Y por lo que hace a las enmiendas que había 
presentado Iniciativa, me sabe mal decirlo, pero tendríamos que votarlas en contra. 
Yo las he considerado bien intencionadas pero al final lo que hacía era meter un 
elemento extraño en todo lo que son las clausulas suelo y era hacer intervenir al 
ayuntamiento como si fuese un actor principal en algo que no debería serlo, y aquí lo 
que tenemos que hacer es intentar que haya una delegación de competencias, que 
quien tiene la responsabilidad lo haga bien, pero creemos que una asesoría por parte 
del ayuntamiento es un tema que nos rechinaba un poco y creemos que el 
ayuntamiento ni lo puede hacer todo ni lo debe hacer todo. 
 
 Yendo ya a la moción inicial presentada por Esquerra y que vamos a votar a 
favor como he dicho, creemos que finalmente este viernes se ha puesto “fil a l’agulla” 
y prácticamente todo lo que pretendía hacer la moción lo recoge ya el Real Decreto 
aprobado este pasado viernes por el Consejo de Ministros. 
 
 El papel de Ciutadans para que este Real Decreto sea ya una realidad ha sido 
determinante y creo que hay que resaltarlo, difícilmente un Partido Popular con 
mayoría absoluta lo hubiese realizado, en todo caso habría sido con otro contenido y 
seguramente bastante más avanzada la legislatura. Gracias a que en su día 
presentamos una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, y gracias a 
que dentro de las 150 propuestas que en su día negociamos tanto el Partido Popular 
como Ciutadans y que venía recogido en este caso en el punto 72, ya se llegó al 
acuerdo de que había que reformular lo que son las cláusulas abusivas en los 
préstamos hipotecarios. Es gracias, repito, a todo ello que Ciutadans ha sido pieza 
clave en la nueva coyuntura en esta problemática. 
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A partir de aquí y entrando en el contenido de este Real Decreto Ley conviene 
resaltar -un poco a groso modo- como positivo a que se obliga a las entidades de 
crédito a ser ágiles en la rápida resolución de las reclamaciones, de hecho se 
establece -como ha comentado creo que ha sido el Sr. Benejam- el plazo de un mes; 
también conviene resaltar la obligatoriedad de informar a todo cliente afectado 
medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo; que se aborden los 
costes procesales, etc., y lo que -y con esto finalizo- considero más importante, 
Ciutadans velará porque este Real Decreto se cumpla a rajatabla, queremos ser 
garantes de que se cumpla lo que establece la Disposición final 3ª y que se regule la 
existencia de un órgano de seguimiento, control y evaluación de este proceso de 
retorno de dinero a los ciudadanos y que en este órgano, tal y como establece el Real 
Decreto, estén representados tanto los consumidores como la abogacía. Creyendo 
que la moción debía ser retirada pero al final no se ha hecho, igualmente la votaremos 
a favor. 

 
. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 

Nosaltres votarem a favor de la moció i de les esmenes d’Iniciativa, de fet no és la 
primera vegada que aquest Ple debat, com ja s’ha apuntat, i aprova mocions que 
evidencien la mala praxis d’algunes entitats bancàries, i que evidencien també el 
desempara en que es troben molts consumidors davant aquestes pràctiques 
abusives. Recordem la moció que es va aprovar el setembre de l’any passat 
demanant la supressió de l’aplicació de l’índex IRPH, en aquella ocasió ja es va 
aprovar la posada en marxa d’un servei d’assessorament a nivell municipal per ajudar 
a supervisar aquelles persones afectades que no sé si s’ha posat en marxa però podia 
ser un dels espais pels quals orientar el que a la moció es recull. Val a dir que en 
aquell cas la moció ja fa referència a una llei aprovada pel Partit Popular, una llei 
d’emprenedoria, dintre de la qual s’encolomava un article d’obligat compliment degut a 
una sentència també europea, la qual cosa genera desconfiança, va generar 
desconfiança, també genera desconfiança allò que a vegades es resol de manera tan 
ràpida i a vegades d’amagatotis o amb poca transparència. En qualsevol cas i tornant 
a l’objecte d’aquesta moció, cal recordar que des del 2013 s’han succeït les 
sentències en aquest sentit, a nivell europeu, sempre amb el mateix comú 
denominador, que la normativa estatal no s’ha ajustat a l’europea que és d’obligat 
compliment, i evidenciant que la norma estatal no garanteix adequadament la 
protecció dels consumidors. Més aviat la norma està en la protecció cap a la força 
fàctica dels bancs, més que no pas la protecció dels consumidors i respecte cap els 
seus drets més bàsics. Val a dir que els canvis legislatius que ha forçat el tribunal 
comunitari amb seu a Luxemburg, s’han fet no perquè l’Estat espanyol s’hagi adonat 
que eren necessaris sinó precisament perquè dit en llenguatge col·loquial “li han tocat 
el crostó”. No pel fet que des de la Unió Europea es digui que no s’està fent bé, l’Estat 
espanyol reforma les lleis, només ho fa quan finalment s’hi veu obligada perquè és 
massa greu o flagrant, i així s’ha denunciat des de diverses instàncies de suport a 
consumidors i també des de diverses organitzacions de consumidors que apunten que 
en els propers mesos i anys continuaran malauradament sentències en aquest sentit 
des del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 

 
Serveixi aquesta intervenció nostra per denunciar un cop més aquestes 

pràctiques abusives per part d’algunes entitats bancàries, pràctiques que responen al 
servei de l’acumulació de beneficis més que no pas al servei d’una economia social. 

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

SOCIALISTA: Creiem que aquesta moció quan es va introduir era força interessant, la 
vam veure amb bons ulls. Érem coneixedors que s’estava intentant arribar a un acord 
amb el Govern de l’Estat des del grup Socialista al Congrés dels Diputats, i a partir del 
Reial Decret, que sí, és de dissabte però a efectes pràctics és a partir de dilluns, a 
partir d’avui, doncs superava en determinats moments la moció, i això ha estat 
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possible gràcies a un acord, gràcies a un pacte, a un acord que s’ha arribat per part 
del grup Socialista al Congrés i que jo crec que ha estat una cosa decisiva perquè el 
procés fos obligatori pels bancs, que hi hagués aquesta gratuïtat pels consumidors, 
que no hi haguessin quitances, i amb les màximes condicions de transparència i de 
rendició de comptes. Els Socialistes hem aconseguit amb aquesta negociació que les 
entitats de crèdit estiguin obligades a facilitar els procediments dels seus clients per 
retornar el que s’ha cobrat d’aquestes clàusules sòl; que les entitats financeres han de 
dirigir-se també a tots els afectats, el cert és que no diu quin és el canal, però vaja  per 
telèfon em sembla poc probable que es pugui fer aquest tipus de tramitació; que els 
afectats cobrin la totalitat dels diners sense quitança, que se’ls hi retorni sense cap 
quita i amb un procediment gratuït per part de l’administració; que el procediment sigui 
ràpid, que no sigui més enllà d’aquests tres mesos, evitant així tot el que serien els 
processos llargs i costosos dels tràmits judicials; que l’entitat financera estigui 
obligada a pagar una quantitat en efectiu al consumidor, i només en cas subsidiari i si 
el consumidor ho accepta pot oferir algun tipus de mesura compensatòria, i que no ho 
decideixi la banca sinó que decideixi la justícia i per tant el consumidor pot acceptar o 
rebutjar l’oferta d’anar per la via judicial, que en cas que la banca hagi realitzat ofertes 
a la baixa i el consumidor anés per la via judicial doncs quan aquest guanyi i que se li 
pugui posar una condemna de costes a la banca. Per això els Socialistes ens hem 
compromès en que ens abstindríem per poder agilitzar i facilitar el cobrament de les 
quantitats pagades indegudament en l’aplicació de les clàusules sòl, especialment en 
aquells amb més dificultat d’accés a la justícia, exigirem que s’impulsi aquest òrgan de 
seguiment de control i evolució, objecte per garantir la protecció dels consumidors i 
impulsar la correcta implantació i coneixedors del mecanisme extrajudicial i el 
desenvolupament normatiu que sigui necessari i a seguir treballant perquè les 
associacions de consumidors tinguin aquesta representació en aquest òrgan de 
seguiment i poder analitzar i realitzar les aportacions que garanteixin el correcte 
funcionament del procés extrajudicial. Tot això són coses que s’han introduït en 
aquest Reial Decret i que el Partit Popular fins ara en el Govern no havia realitzat. 

 
En tot cas, per no allargar-me més, perquè s’han dit moltes qüestions, nosaltres 

li donarem suport perquè creiem que complementa, possiblement ens haguem quedat 
curts en aquesta negociació, i que es pugui complementar amb aquesta aportació que 
fem i en definitiva amb les esmenes d’Iniciativa creiem que en part s’han superat, amb 
aquesta votació per separat dels acords o de les esmenes que es presenten ja faríem, 
i donem l’ok a aquesta esmena “in voce” que han fet vostès. 

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

Dues coses, jo crec que l’Ajuntament com a primera instància sí té l’obligació i el dret 
-com a primera trinxera de garantia dels drets socials- de donar una resposta a la 
ciutadania que està davant d’aquesta situació. Diu el Damià que ningú se n’havia 
donat fins l’explosió de la bombolla immobiliària, doncs a Iniciativa ens haurem de 
posar un dia l’etiqueta de “Nosaltres ja ho dèiem” quan en Joan Herrera al Congrès, 
abans que explotés la crisi, ja presentava proposicions de llei en contra de les 
clàusules sòl. 

 
Sobre el que comentava de les esmenes, jo estic d’acord amb el que diu, que 

potser l’OMIC no és el millor canal, estem disposats a canviar-ho, si ens ho haguessin 
dit abans ho haguéssim canviat perquè sigui directament l’equip de govern qui ho faci. 
I sobre l’altra cosa que ens deia dels dos mesos, dir-li que nosaltres ho posem com a 
termini màxim, si ho volen fer ja, perfecte!, però no crec que sigui incompatible en 
posar màxim 2 mesos, i de fet el Ramon m’ha aixafat una mica el que volia dir ara. En 
el Ple de setembre ens vam comprometre a fer una oficina d’assessorament per a 
consumidors en els casos de l’índex IRPH, ja estava a les esmenes originals que 
havíem posat nosaltres, però precisament amb la mateixa línia que retiren vostès les 
seves ho havíem eliminat, llavors i aquí sí que els hi faré una pregunta i així m’estalvio 
fer-la després en el torn de Precs, i és que si s’ha posat això ja en marxa, i si es pot 
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compaginar, ja que posarem en marxa aquest servei d’assessorament dins del 
mateix. 

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

Molt ràpid, agraeixo aquest matís en les esmenes perquè crec que així s’adapten 
realment al que volíem dir, perquè és veritat que sempre intentem tendir a pensar que 
quan parlem d’assessoria ens estem referint a assessorament ja jurídic, i evidentment 
com que no volem judicialitzar el procés seria una incoherència i per tant deixar molt 
clar que no es tracta d’això i a mi em sembla que es pot fer perfectament i crec que és 
una obligació també de les institucions locals, també socórrer als ciutadans en aquest 
tipus de temes. 

 
L’altra cosa que volia contestar-li a l’Álvaro és que quan dèiem lo del telèfon no 

em referia a que fessin els tràmits per telèfon, em referia a que com que el Reial 
Decret diu que et pots posar en contacte amb els clients a través del web per citar-
los..., em referia a això, a que a través del telèfon trucar a les persones per citar-les a 
la sucursal i parlar-ho a la sucursal, no fer-ho per telèfon, seria una mica surrealista 
que ho fessin per telèfon, em referia a això, a que com el Reial Decret no ho diu..., si 
l’entitat financera està disposada poden fer moltíssimes coses, tenen molt marge, 
però que si no els col·lectius més vulnerats serien tota la gent gran que no entra al 
web de l’entitat financera i no fan temes per internet. Volia aclarir això perquè sinó 
semblaria una mica surrealista. 

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

aclarir, jo crec que estaria molt bé que les entitats truquessin per deferència o per 
cortesia als clients però ha de quedar per escrit la prova de que han trucat, més que 
res per garantir que s’ha fet i que tothom pugui saber que s’ha fet per escrit i la 
comunicació per e-mail ara compta com a prova. 
 

TORN VOTACIÓ ESMENA “IN VOCE” D’ERC-MES 
 

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) 
 

TORN VOTACIÓ ESMENA 1 D’ICV-EUiA 
 

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

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

TORN VOTACIÓ ESMENA 2 D’ICV-EUiA 
 
Vots a favor:       8 (CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA) 
Vots en contra: 17 (Convergència, C’s, PSC, PP i regidor no adscrit) 
Abstencions:      0 
 
 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
En l’esmena 3 proposo treure “a través de les OMIC” perquè es pugui votar. 
 

TORN VOTACIÓ ESMENA 3 D’ICV-EUiA (sense OMIC) 
 
Vots a favor:     21 (Convergència, CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i regidor 
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no adscrit) 
Vots en contra:   4 (C’s i PP) 
Abstencions:      0 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Entenc que un cop aprovades les esmenes queda 
aprovada la moció, per tant ens felicitem i gràcies. 
 

INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE 
 

 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: No sé 
si ens hem tornat a colar nosaltres, que consti en acta que votàvem a favor de la 
moció inicial d’Esquerra Republicana. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: És complicat el sistema aquest. El problema és 
aquest, amb el ROM actual el que fem és que si votem les esmenes ja queda votada 
la moció. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Doncs 
com a mínim que consti en acta que la nostra voluntat, ja ho he dit en la meva 
exposició, era votar a favor de la moció inicial. 
 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 
 

22.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA - MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES), AMB INCORPORACIÓ 
D’ESMENES D’ICV-EUiA, SOBRE EL COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DEL 
TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA REFERENT A LES CLÀUSULES 
SÒL. 
 

Sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
 

ATÈS que als Països Catalans molts particulars han iniciat processos judicials 
contra entitats financeres, sol·licitant que es declari que les clàusules sòl incloses en 
els contractes de préstec hipotecari subscrits amb les persones consumidores eren 
abusives i que, en conseqüència, no les vinculaven. Les clàusules en qüestió 
preveuen que, malgrat que el tipus d’interès se situï per sota d’un determinat llindar 
fixat en el contracte, la persona consumidora seguirà pagant uns interessos mínims 
que equivalen a aquest llindar i sense que li resulti aplicable un tipus inferior al mateix. 
 

ATÈS que la sentència del 9 de maig del 2013 del Tribunal Suprem considera 
abusives les clàusules sòl, ja que les persones consumidores no havien estat 
adequadament informades respecte de la càrrega econòmica i jurídica que els 
imposaven les esmentades clàusules. Tanmateix, el Tribunal Suprem va decidir limitar 
els efectes en el temps de la declaració de la nul·litat d’aquestes clàusules, de manera 
que només produís efectes de cara al futur, a partir de la data en què es va dictar la 
sentència.     
 

ATÈS que les persones consumidores afectades per l’aplicació d’aquestes 
clàusules van reclamar les quantitats que al·legaven per haver pagat indegudament a 
les entitats financeres a partir de la data de subscripció dels seus contractes de crèdit. 
El Jutjat Mercantil núm. 1 de Granada i l’Audiència Provisional d’Alacant, on es van 
plantejar pretensions d’aquest caire, van preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea (TJUE) si la limitació dels efectes de la declaració de la nul·litat a partir de la 
data en què es dictà la sentència del Tribunal Suprem és compatible amb la Directiva 
93/13/CEE del Consell, del 5 d’abril del 1993, sobre les clàusules abusives en els 
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contractes subscrits amb consumidors (DO 1993, L 95, p. 2) ja que, segons aquesta 
Directiva, aquestes clàusules no vinculen les persones consumidores. 
 

ATÈS que la sentència del TJUE, en els assumptes acumulats C-154/15, C-
307/15, C-308/15, núm. 144/2016, del 21 de desembre de 2016, considera que el Dret 
de la Unió Europea s’oposa a la jurisprudència d’un estat, en virtut de la qual els 
efectes restitutoris vinculats a la nul·litat d’una clàusula abusiva es limiten a les 
quantitats indegudament pagades amb posterioritat al pronunciament de la resolució 
judicial mitjançant la que es declari el caràcter abusiu de la clàusula.  
 

ATÈS que, d’acord amb la sentència del TJUE, les clàusules abusives no poden 
vincular a la persona consumidora, en les condicions estipulades pel Dret dels Estats 
membres, interpel·lant a aquests en l’obligació de prevenir mitjans adequats i eficaços 
per tal que s’aturi l’ús de les esmentades clàusules. La declaració del caràcter abusiu 
de les clàusules sòl ha de permetre la restitució dels avantatges obtinguts 
indegudament pel professional en detriment de la persona consumidora.   
 

ATÈS que, d’acord amb la sentència del TJUE, el Tribunal Suprem podria 
declarar legítimament, en nom de la seguretat jurídica, que la seva sentència no 
afectava en les situacions definitivament decidides per resolucions judicials anteriors. 
En efecte, el Dret comunitari no pot obligar a un tribunal d’un estat membre a deixar 
d’aplicar les normes processals internes.  
 

ATÈS que tenint en compte l’exigència fonamental d’una aplicació uniforme i 
general del Dret de la Unió Europea, el TJUE és l’únic que pot decidir respecte de les 
limitacions en el temps que hagin d’aplicar-se a la interpretació que ell mateix hagi fet 
d’una norma del Dret de la Unió Europea. En aquest context, el TJUE precisa que les 
condicions estipulades per la legislació interna dels Estats membres no podrà afectar 
a la protecció de les persones consumidores garantit per la Directiva 93/13/CEE del 
Consell, del 5 d’abril del 1993, sobre les clàusules abusives en els contractes subscrits 
amb consumidors. 
 

ATÈS que la limitació en el temps dels efectes derivats de la declaració de 
nul·litat de les clàusules sòl priva a les persones consumidores que van subscriure un 
contracte de préstec hipotecari previ a la data del pronunciament de la sentència del 
Tribunal Suprem referenciada al segon atès del dret a obtenir la restitució de les 
quantitats que pagaren indegudament a les entitats bancaries.  
 

ATÈS que de la limitació en el temps dels efectes derivats de la declaració de 
nul·litat dels clàusules sòl suposa una protecció de les persones consumidores 
incompleta i insuficient que no contribueix en un mitjà adequat i eficaç per tal que cesi 
l’ús de les clàusules abusives, en contra del que exigeix la Directiva 93/13/CEE del 
Consell, del 5 d’abril del 1993, sobre les clàusules abusives en els contractes subscrits 
amb consumidors. 
 

Sobre les conseqüències derivades de la sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea 
 

ATÈS que la sentència del 9 de maig del 2013 del Tribunal Suprem contradiu el 
TJUE. 
 

ATÈS que d’acord amb la Sentència del TJUE en els assumptes acumulats C-
154/15, C-307/15, C-308/15, núm. 144/2016, del 21 de desembre de 2016, estableix 
que “la declaració judicial del caràcter abusiu d’una clàusula ha de tenir com a 
conseqüència el restabliment de la situació en què es trobaria el consumidor si no 
hagués existit tal clàusula. En conseqüència, la declaració del caràcter abusiu de les 
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clàusules sòl ha de permetre la restitució dels avantatges obtinguts indegudament pel 
professional en detriment del consumidor”. ”En conseqüència, de tal limitació en el 
temps resulta una protecció dels consumidors incompleta i insuficient que no 
contribueix en un mitjà adequat i eficaç per a que cesi l’ús de les clàusules abusives, 
en contra del que exigeix la Directiva”. 
 

ATÈS que, malgrat tot, la sentència del TJUE no és d’aplicació immediata, sinó 
que haurà de ser adoptada pel Tribunal Suprem en les properes declaracions de 
nul·litat d’aquestes clàusules. Així mateix, tampoc les declara nul·les en tots els casos, 
per la qual cosa les persones consumidores hauran de seguir pledejant per assolir la  
declaració de nul·litat i, en cas de sentència favorable, que se’ls retornin tots els diners 
pagats de més des de la firma de la hipoteca.  
 

ATÈS que, en relació a l’esmentada sentència del TJUE, l’Associació 
Espanyola de la Banca (AEB), que agrupa als bancs implicats, ha assenyalat que 
caldrà esperar a veure “com es traslladarà la sentència a la jurisprudència espanyola”. 
Així mateix, la CECA, que representa a les antigues caixes d’estalvis, precisa que 
aquesta resolució no és d’aplicació directa i que l’impacte es coneixerà “a mesura que 
els jutjats i tribunals espanyols” l’apliquin. 
  

ATÈS que les associacions de persones consumidores i usuàries consideren 
que en cap cas els costos del procés haurien de recaure en els clients afectats i que 
aquest no ha de dilatar-se en el temps.  
 

Per tot això, el grup municipal d'ERC-MES proposa que el plenari de 
l'Ajuntament de Sant Cugat acordi: 
 

PRIMER.- Instar al Govern espanyol a modificar de forma immediata el 
procediment a seguir -mitjançant un mecanisme ràpid, universal, col·lectiu i eficaç, 
que garanteixi la protecció dels consumidors, evitant que la càrrega del procés 
recaigui en els clients afectats- per tal que les entitats financeres facin efectiva el 
compliment de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea núm. 
144/2016, del 21 de desembre de 2016.  
 

SEGON.- Instar al Banc d’Espanya a definir els mecanismes obligatoris per tal 
que els bancs implicats facin efectiu el compliment de l’esmentada sentència i informin 
de forma preceptiva a cadascun dels clients afectats dels drets que els corresponen.  
 

TERCER.- Instar a la Generalitat de Catalunya, en cas que no es faci efectiu el 
retorn immediat dels diners cobrats indegudament, a impulsar mecanismes, de 
mediació efectius mitjançant l’Agència Catalana de Consum entre els clients afectats i 
els bancs implicats en el procés. 

 
QUART.- Instar al Govern espanyol i a la Generalitat de Catalunya a articular 

mecanismes per tal que les associacions de persones consumidores i usuàries 
supervisin que el procés de retorn es desenvolupa de manera efectiva i immediata.  
 

CINQUÈ.- Instar al Banc d’Espanya a establir el mecanisme per a supervisar i, 
en el seu cas, sancionar, a aquelles entitats que incompleixin l’aplicació de la 
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea núm. 144/2016, del 21 de 
desembre de 2016. 
 

SISÈ.- Instar a l’Agència Catalana de Consum a estudiar la possibilitat de 
realitzar una campanya de difusió del dret de les persones afectades per les clàusules 
sòl que se’ls retorni les quantitats indegudament pagades per aquest concepte. 
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SETÈ.- Convocar a les persones directores de bancs i caixes del municipi per 
instar-los a fer totes les accions possibles per a realitzar una correcta informació i 
atenció a les persones afectades i a facilitar-los les tasques que han de portar a 
exercir el seu dret de devolució reconegut a la sentència del TJUE. En aquestes 
reunions hi estaran convidades, a més de les forces polítiques amb representació al 
consistori els/les representants de les associacions de veïns i veïnes del municipi. 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 23.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES:  
 
POCA VISIBILITAT PASSOS VIANANTS CAMÍ CAN MINGUET: Bé, la meva 
intervenció més que una pregunta seria un prec, un prec a la Tinent d’Alcalde de 
Serveis Urbans, i és el que ens trasllada un veí del Camí de Can Minguet i nosaltres 
ho hem anat a comprovar i, per tant, hi estem d’acord i és que els arbres tapen els 
fanals i, per tant, no s’hi veu i era per avia’m si es podia..., sí, als passos de vianants i 
no s’hi veu i, per tant, algun dia podem tenir algun accident. No sé si podrien mirar-
s’ho i a veure si es pot resoldre. Entenc que en tot cas a la Comissió Informativa 
havent-s’ho mirat ens donaran resposta.  
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Una pregunta i un prec.  
 
SITUACIÓ AGENTS BARRI: La pregunta és: el mes de setembre el Consell de Barri 
Centre Est va prendre un posicionament de proposar que es poguessin fer agents de 
barri, que ja n’hem parlat amb la Tinent d’Alcalde i li voldríem demanar a instància 
dels membres de les entitats proposants en quina situació ens trobem en aquests 
moments.  
 
PAS VIANANTS PERILLÓS PASSEIG OLABARRIA / CARRER ÁLVAREZ: La 
segona és un prec que ens han traslladat uns veïns sobre un pas de vianants amb 
una certa perillositat, perquè està en baixada, al passeig Olabarria amb carrer Álvarez, 
Passeig Valldoreix, que a l’estar en baixada la gent que ve de sobre hi ha dificultat, hi 
ha hagut frenades d’aquelles que podrien portar-nos a una situació complicada. Els 
demanaríem que ho estudiïn dintre del que considerin i que es pugui posar llum o 
alguna cosa, sobretot per la nit, perquè no haguem de lamentar alguna situació. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Queda, entenc, recollit aquest prec. Sr. 
Piqué, té la paraula. 
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Un 
parell de preguntes.  
 
ESTAT TRAMITACIÓ ASCENSOR ESTACIÓ FGC DE LA FLORESTA: El mes de 
setembre es va aprovar aquella moció en relació a l’ascensor de la Floresta per la 
qual s’esperonava, diguem-ne, a l’equip de govern per fer una reunió al respecte als 
responsables de Ferrocarrils de la Generalitat, per saber si havia alguna novetat al 
respecte, si s’ha fet aquesta reunió.  
 
MANCA ACTUALITZACIÓ WEB MOCIONS APROVADES: I la segona, és una cosa 
molt tècnica, té a veure amb el web de l’Ajuntament, perquè hi ha un apartat que diu: 
Mocions aprovades, i només les últimes que arriben són les del mes d’abril i no sé si 
hi ha un..., suposo que potser ho sabeu i vull pensar que és un tema puntual. 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
  
ESTAT TRAMITACIÓ ASCENSOR ESTACIÓ FGC DE LA FLORESTA: El tema de 
l’ascensor que l’informarem a la Comissió Informativa. Perfecte. Diu que ja s’han fet 
reunions i, per tant, s’informarà a la propera Comissió Informativa. Sra. Gibert, té la 
paraula. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC:  
 
FULL CÀLCUL ESTAT TRAMITACIÓ MOCIONS: La meva demanda és en funció 
d’una cosa que es feia la legislatura passada, que era com un full de càlcul, per no dir 
la marca, un full de càlcul on hi havia totes les mocions i s’explicitava l’estat d’execució 
de les mocions. Anava molt bé i és per si ho podem recuperar d’alguna manera. No sé 
a qui m’haig d’adreçar ben bé. Aquesta és la nostra pregunta. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé, doncs revisarem i recuperarem aquest 
sistema. Sr. Defranc, té la paraula. 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC:  
 
SENYALÍTICA CAN BARATA: Dos traslados de vecinos de diferentes barrios, uno de 
Can Barata, no sé si ya se ha seguido, sobre los letreros de Can Barata, que 
prácticamente para llegar a Can Barata no hay letreros que te indiquen esto es Can 
Barata. Entonces un poco para que lo vean en Comisión Informativa si lo podemos 
comentar en algún momento.  
 
LIMITADOR VELOCITAT AVINGUDA LLUIS COMPANYS: Y el otro era de unos 
vecinos del centro que me pedían, miren, en la calle Lluís Companys esquina Torrent 
de la Bomba hay una farmacia. Al lado de esta farmacia hay un paso que es bastante 
complicado de visibilidad y todo. Hay un limitador de velocidad que al parecer, el 
limitador de velocidad en lugar de estar así, para que los coches pasen por encima 
está así, entonces los coches las ruedas le pasan por al lado y no limita nada la 
velocidad. Se le dice el limitador más inútil del Planeta.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 
LIMITADOR VELOCITAT AVINGUDA LLUIS COMPANYS: Si és el pas de vianants 
de Lluís Companys, home, es veu bastant i la gent ja vigila allà. 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC (RÈPLICA):  
 
LIMITADOR VELOCITAT AVINGUDA LLUIS COMPANYS: No, no, hay un limitador, 
unas elevaciones, no sé cómo se llama. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 
LIMITADOR VELOCITAT AVINGUDA LLUIS COMPANYS: Un coixí berlinès. 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC (RÈPLICA):  
 
LIMITADOR VELOCITAT AVINGUDA LLUIS COMPANYS: Eso ahí cuando pasan los 
coches pasan por encima sin ningún efecto, o sea, es como que no estuviera. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 
LIMITADOR VELOCITAT AVINGUDA LLUIS COMPANYS: Ja ho mirarem. 
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. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC (RÈPLICA):  

 
LIMITADOR VELOCITAT AVINGUDA LLUIS COMPANYS: Era para que lo miren. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Recollim els dos precs, gràcies. Sr. Benejam, té 
la paraula. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR:  
 
ESTAT PROCEDIMENTAL DENÚNCIA ATAC SEU PARTIT POPULAR: Una 
pregunta per la Sra. Paraira sobre l’estat en que està el procediment, la denúncia que 
vàrem posar nosaltres contra l’atac a la nostra seu, que ens van comentar que es 
dirimiria en seu administrativa i, per tant, volem saber que ja la vam posar abans de 
Nadal, bastant abans de Nadal, com està el procediment.  
 
BOTELLOT AVINGUDA TORRENT D’EN XANDRI: I la segona, és un prec perquè 
revisin si us plau el tema de l’Avinguda Torrent d’En Xandri, que hi ha dues coses: 
una, el botellot que s’ha traslladat allà i que sembla ser que la Policia no hi posa remei 
afectant als veïns de la zona.  
 
ASSAIGS AL CARRER ELS DIABLES: I dos, a veure si es pot algú posar en contacte 
amb els Diables, per a que quan assagin no es posin al carrer els diumenges i alguns 
dies i tal, perquè al final, al cap de molta estona, la gent ja es cansa de tant..., perquè 
assagen al carrer. Ja està. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Els Diables? La Batucada? Bé, ho mirarem, val. 
Sra. Paraira si vol contestar? 
 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 
CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  
 
BOTELLOT AVINGUDA TORRENT D’EN XANDRI: Ho sento, és que no em puc 
estar. Ho sento però això de que la Policia no posa remei al botellot no m’agrada com 
ho diu. Fem molts esforços per contenir el botellot i sembla mentida que vostè, que 
sap perfectament el que es fa..., ho sento, però ho he de dir. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No s‘enfadi, no s’enfadi. 
 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 
CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  
 
BOTELLOT AVINGUDA TORRENT D’EN XANDRI: M’he enfadat, em sap greu que 
ho hagi dit amb aquest to. Ho sento, no m’agrada. El botellot és un problema que 
intentem solucionar i vostès saben tots que hem fet mil esforços i estem fent, llavors, 
em sembla molt bé que digui, revisin aquest lloc perquè hi ha botellot i jo li diré, 
gràcies, és un tema que ens preocupa molt i estarem atents, però “la Policia no fa res” 
doncs no m’agrada.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 
BOTELLOT AVINGUDA TORRENT D’EN XANDRI: Hem d’entendre-ho, la Policia fa 
molt i fa moltes coses i sap greu i ja està. Sr. Benejam, digui, però no s’enfadi vostè. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
(RÈPLICA):  
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BOTELLOT AVINGUDA TORRENT D’EN XANDRI: Jo li demanaria que no s’enfadi, 
primer perquè no té raó..., no m’he pogut resistir, però és veritat que molesta, cada 
cap de setmana passa, no sé si és que la Policia no té mitjans per fer-ho o perquè no 
pot, ho intenta i no pot, però la qüestió és que està allà, però que es resolgui d’alguna 
forma, no sé, i si no que ja ens explicaran el problema quin és, perquè no es pugui 
resoldre, però passa cada cap de setmana, no és un. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 
BOTELLOT AVINGUDA TORRENT D’EN XANDRI: Hi estem a sobre. I passarà, Sr. 
Benejam, perquè és un fet que el tenim a la ciutat i, per tant, el que hem de fer és 
posar molts mitjans, però no mitjans policials només, mitjans educatius, molts mitjans 
per intentar evitar que això es produeixi, però hi seguirem treballant. Sr. Ciprián..., ah 
sí? Doncs no els he vist. Sr. Gutiérrez, digui, doncs tots seguits va. És que no han 
aixecat la mà. Els ho hem preguntat i tot.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
No ens fem veure. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Vinga, Sr. Gutiérrez, endavant, que ha d’anar a 
ballar. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
 
TARGETA ROSA TRANSPORT AMB: Avui en el Ple n’hem parlat per sobre, de la 
targeta rosa i una ciutadana a través de la bústia ciutadana, apart d’spam també ens 
arriba a vegades coses interessants i ens preguntava com és que l’Ajuntament no té 
conveni amb l’AMB per lliurar aquesta targeta, perquè havia anat a l’OAC i li havien dit 
que no era competència municipal. O sigui, que a Sant Cugat no es donava aquesta 
targeta i llavors volíem saber quines mesures es fan per les persones de diferents 
col·lectius per dotar de descomptes en el transport públic tarifat, diguéssim, integrat, 
això i, per tant, això, quines mesures es fan i si es té previst signar aquest conveni 
amb l’AMB o no.  
 
OFICINA IRPH: I després l’altra pregunta que ja l’he dit abans però no m’ha pogut 
respondre, suposo que m’ho respondran a la Comissió Informativa, que és el tema de 
l’Oficina pel tema de l’IRPH, si s’ha posat en marxa o es pensa fer. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 
TARGETA ROSA TRANSPORT AMB: Li respondrem a la Informativa, perquè 
efectivament, nosaltres com sap, no hem estat dins la Xarxa de Transport Metropolità 
i, per tant, hem aplicat altres mesures que beneficien a les persones més grans de 65 
anys, però en tot cas, les poden explicar bé en Informativa i poder-ho traslladar. Sra. 
Casamitjana, té la paraula. 
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA:  
 
TRAMESA TELEMÀTICA DOCUMENTACIÓ PLE ABANS APROVACIÓ DEFINITIVA 
ROM: En el que serà el proper ROM, diríem, jo crec que donem per sentat que tota la 
informació del Ple ha d’estar de manera telemàtica o en serveis informàtics, llavors, jo 
l’única cosa que demanaria si això es pogués fer abans de que s’aprovés ja el ROM, 
perquè no sembla que hi hagi cap dificultat, perquè tots saben que accedir a la Sala 
on hi ha la documentació de vegades resulta difícil. El meu prec és aquest, si es 
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podria fer abans de o a la major brevetat possible, encara que el ROM no estigui 
aprovat com a tal. 
 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 
CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  
 
TRAMESA TELEMÀTICA DOCUMENTACIÓ PLE ABANS APROVACIÓ DEFINITIVA 
ROM: Només com que hem comentat el tema de la Sala Heura, que és on està tota la 
documentació, ho solucionarem. Ara estem mirant a veure si ho canviem de lloc o 
durant aquests dies no es podrà fer reunions allà per a que puguin accedir. 
 

. REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s:  
 
ATENCIÓ RÀPIDA OAC EN CAS D’INFANTS: Sí, es en relación a la solicitud que 
habíamos hecho desde C’s, para que los niños, los bebés, sobre todo los recién 
nacidos pudieran en la Oficina de Atención al Público del Ayuntamiento, pasar de una 
manera más rápida por una cola más rápida o este tipo de cuestiones. ¿Cómo iba y si 
se va a hacer o no se va a hacer? 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé, doncs també els ho explicarem en 
Informativa, una mica el funcionament de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.  
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLAZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s:  
 
PROTOCOL ACTUACIÓ FRED PER A PERSONES SENSE SOSTRE: És un prec 
per la Sra. Pellicer. M’imagino que ens ho podrà explicar millor a la Comissió 
Informativa i és saber si des de Serveis Socials s’està fent aquest dies o potser que 
estem tenint unes temperatures anormalment baixes algun tipus d’acció específica 
amb el que són els indigents, sense sostre, etcètera.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): Sí, efectivament, però hi ha un 
protocol que s’activa i els ho explicaran.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Ja serà 
l’última de les preguntes. Tinc dues preguntes: una de Protocol.  
 
CRITERI DEPARTAMENT DE PROTOCOL ASSISTÈNCIA PORTAVEUS GRUPS 
MUNICIPALS ALS ACTES DE REPRESENTACIÓ: Voldria saber quin és el criteri per 
a convidar als portaveus dels diferents grups municipals, l’altre dia va haver un acte 
commemoratiu del Centenari del Club Junior, club que està rebent subvencions de 
l’Ajuntament i que, entenem, hauria d’haver convidat a la resta de portaveus. Una altra 
cosa és que hi vulguem o no hi vulguem anar, però jo crec que des de Protocol els 
hauria d’informar d’aquesta obligació o no, potser no és correcte el que jo crec.  
 
MANCA DIVULGACIÓ ASSISTÈNCIA REGIDOR C’s ACTE CIUTAT DEL BÀSQUET 
CATALÀ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ: I la segona informació és cíclica, sento 
molt ser molt pesat, però és que l’altre dia vaig ser amb vostè a Sant Fruitós del 
Bages, a recollir el testimoni de Sant Cugat com a ciutat del bàsquet, sóc practicant, 
m’agrada moltíssim el bàsquet i no va sortir cap informació a la premsa local, cap 
informació, cap tweet, cap res, ningú ho va dir. Tampoc va sortir res a..., no, no va 
sortir, tampoc va sortir al Cugat.cat, on després de parlar gairebé 10 minuts amb el 
periodista del Cugat.cat, que per cert és d’allà, és de Sant Fruitós, per això ho sé, i no 
va sortir cap ni una informació només de la presència de vostè i del representant del 
Regidor d’Esports. D’acord? Hi ha un altre mitjà també, que tampoc en va donar 
informació de la meva presència, que va estimar que hi havia gent més important, ho 
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entenc, és privat, també reben diners de l’Ajuntament. Per tant, jo crec que hauríem 
de mirar també aquestes coses. D’acord? Gràcies. Era per Protocol i només era una 
queixa. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 
CRITERI DEPARTAMENT DE PROTOCOL ASSISTÈNCIA PORTAVEUS GRUPS 
MUNICIPALS ALS ACTES DE REPRESENTACIÓ: En tot cas, amb lo de Protocol, ja 
ho revisarem però el Club és el que convida. Jo, bé, no hi ha una normativa que digui 
això, però jo en tot cas, puc traslladar la queixa del seu partit al club, de que no els 
han convidat. Jo li asseguro que si nosaltres organitzem l’acte evidentment que es fa 
trasllat a tothom. Quan ens conviden a llocs entenem que hi anem en representació 
de l’Ajuntament, però no som nosaltres els responsables d’organitzar l’activitat, però 
ho tindrem en compte de cara al futur.  
 
MANCA DIVULGACIÓ ASSISTÈNCIA REGIDOR C’s ACTE CIUTAT DEL BÀSQUET 
CATALÀ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ: I dir, a nivell de premsa, jo crec que sí 
que va sortir reflectit als mitjans de comunicació l’acte de Sant Fruitós. Fa bé de dir-
ho. Molt bé, bon vespre, s’aixeca la sessió. 
 

Conclòs l’anterior i essent les 22:09 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc i 
data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 

 


